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PERSEMBAHAN

-mereka yang sedang atau pernah mengalami pengalaman menjadi minoritas-
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MOTTO
“三十辐，共一毂，当其无，有车之用。… 故有之以为利，无之以为用.”
—老子
“Tetap semangat, kehidupan keras.”— Gita.
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MENEGUHKAN DIRI DAN MENGHARGAI KEBERAGAMAN:
DINAMIKA IDENTITAS SOSIAL MAHASISWA MUSLIM DI
UNIVERSITAS X
William Ma
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika identitas sosial mahasiswa muslim di
Universitas X. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara semi terstruktur.
Setengah dari wawancara yang dilakukan menggunakan metode dyadic. Penelitian ini kemudian
dianalisis menggunakan analisis fenomenologi interpretif (IPA). Informan dalam penelitian ini
adalah lima orang mahasiswa Universitas X yang tergabung dalam forum keluarga muslim (FKM).
Muslim sebagai mayoritas di Indonesia menjadi minoritas di Universitas X. Konsep dan nilai
sebagai muslim dan mahasiswa Universitas X yang berbeda menyebabkan informan mengalami
pengalaman beralih identitas mayoritas dan minoritas secara kontinu. Informan sempat mengalami
ketakutan saat awal berkuliah karena kurangnya pengalaman berada di institusi bukan mayoritas
muslim dan ada prasangka dari kelompoknya. Namun, pengalaman di Universitas X menyebabkan
informan menegosiasikan identitasnya sebagai muslim dengan identitasnya sebagai mahasiswa
Universitas X. Informan tetap melaksanakan nilai sebagai muslim meski melakukan negosiasi
identitas, sehingga identitas sebagai muslim tetap lebih menonjol. Pada akhirnya, informan merasa
bangga ketika mampu membaur sambil mempertahankan identitasnya sebagai Islam di Universitas
X.
Kata kunci: identitas sosial, mahasiswa muslim, mayoritas-minoritas, analisis fenomenologi
interpretif, negosiasi identitas.
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AFFIRMING AND RESPECTING DIVERSITY: THE DYNAMICS OF
SOCIAL IDENTITY OF MUSLIM STUDENTS AT X UNIVERSITY
William Ma
ABSTRACT
This study aims at delineating the dynamics of the social identity of Muslim students at X University.
This study uses a qualitative method with semi-structured interviews. Half of the interviews were
conducted using the dyadic method. The result was then analyzed using interpretive
phenomenological analysis (IPA). Five X University students who are members of the Muslim
Family Forum acted as the informants in this study. While Muslims are the majority in Indonesia,
they become a minority at X University. The different principles and ideals as Muslims and as X
University students had caused the informants to undergo and experience a constant change between
the majority and minority identity. At the beginning of the university year, the informants
experienced anxiety due to their lack of experience in non-Muslim majority institutions, and there
was prejudice from their groups. However, the experience at X University prompted the informants
to negotiate their identity as a Muslim with their identity as a student at X University. As a Muslim,
the informants still practice their beliefs even though they negotiate their identity so that their
Muslim identity remains more prominent. In the end, the informants are proud when they could
blend in and maintain their identity as Muslims at X University.
Keywords: social identity, Muslim students, majority-minority, interpretive phenomenological
analysis, identity negotiation.

vii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR
“Menjadi berbeda bukan sebuah pilihan.” Sebuah pembelaan dari mereka yang
berbeda. Setiap pengalaman sebagai berbeda adalah unik. Berbeda karena memang
berbeda, atau berbeda secara temporer memberikan pengalaman yang lain. Menjadi
seorang Cina dan Buddhis (minoritas) di Indonesia menimbulkan rasa ingin tahu
peneliti mengenai Muslim (mayoritas) yang menjadi minoritas karena suatu hal.
Peneliti ingin mengetahui dinamika identitas (sosial) yang mereka alami.
Puji dan syukur peneliti pada-Nya atas cinta kasih dan pengaturan-Nya yang
membuat peneliti diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir. Pada
kesempatan ini, peneliti juga ingin berterimakasih pada:
1. Para informan yang telah bersedia untuk membagikan pengalaman
berharga mereka sebagai seorang Muslim. Begitu pula dengan semua pihak
yang telah membantu peneliti untuk mengontak informan. Terima kasih,
tanpa kalian skripsi ini tidak akan bisa selesai.
2. Orangtua peneliti, Bapak Hadi Yanto dan Ibu Evi yang telah membesarkan
peneliti selama ini. Pa, Ma, wa co ho pho liau!
3. Y.B. Cahya Widiyanto, Ph.D. sebagai dosen pembimbing skripsi serta Prof.
Augustinus Supratiknya dan Passchedona Henrietta Puji Dwi Astuti Dian
Sabatti., M.A. sebagai dosen pembimbing akademik. Terima kasih telah
bersedia membimbing dan mendorong peneliti untuk mengerjakan tugas
akhir. Juga seluruh dosen serta karyawan Fakultas Psikologi dan Universtas
Sanata Dharma yang telah membimbing peneliti. Terima kasih. Omongomong, makasih lo mas mudj!
ix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Keluarga peneliti. Terutama adik, Blansius Ma yang peneliti tahu turut
mendoakan kesuksesan peneliti. Selanjutnya giliranmu!
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11. Untuk Vivi yang selalu mendukung; Ahin yang selalu menemani pada saat
terakhir; Wenwen sebagai rekan di etika; Valen yang bersedia di-recokin
soal abstrak; Ce Syn, Lia, Bastian, Yap, dan rekan Fraternity15 lain yang

x

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terus mendukung untuk mengerjakan tugas akhir; Hendri Wijaya yang telah
mengenalkan aplikasi visio—sungguh membantu dalam pengerjaan skema;
Kunthi yang bersedia menjawab di saat semuanya tidak terlihat jelas; juga
Mbak Deb yang telah mengajarkan arti kosong dan ada, terima kasih.
12. Teruntuk Mbak Gita, terima kasih untuk dukungannya selama proses
pengerjaan laporan dan seminar. Memang, kehidupan itu keras.
13. Teman sekelompok penelitian: Dhana dan Luluk; teman-teman di Pieta;
teman-teman di Psikologi: Angel, Tetta, Mbak Len, Anindya, Jatiks,
Venny, Ayame, Hansen, Ivonne, Kelas C, dan kelas-kelas yang lain.
Terima kasih semua!
14. Keluarga Fortunate Coffee, yang telah memberikan peneliti kesempatan
untuk bergabung dan selalu menyediakan tempat yang nyaman untuk
pengerjaan tugas ini. Terima kasih dan sukses selalu!
15. Keluarga besar TK Ceria, yang telah memberikan peneliti kesempatan
untuk berbagi sedikit ilmu tetapi memberikan pengalaman dan hal yang
sungguh kaya. Ceria? Oke Banget!
16. Teruntuk semua pihak yang telah membantu peneliti hingga saat ini, terima
kasih. Semoga Ia memberkati sekarang dan selamanya.
Terima kasih. Salam,
Peneliti.

xi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................................ i
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................................ ii
PERSEMBAHAN ........................................................................................................... iii
MOTTO ............................................................................................................................ iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ................................................ v
INTISARI ......................................................................................................................... vi
ABSTRACT .................................................................................................................... vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .............................. viii
KATA PENGANTAR .................................................................................................... ix
DAFTAR ISI ................................................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................ xvi
BAB I ................................................................................................................................. 1
A. Latar Belakang ............................................................................................... 1
B. Pertanyaan Penelitian..................................................................................... 7
C. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 7
D. Manfaat Penelitian ......................................................................................... 8
1. manfaat teoretis. ....................................................................................... 8
2. manfaat praktis. ........................................................................................ 8
BAB II................................................................................................................................ 9
A. Identitas Sosial ............................................................................................... 9
B. Islam sebagai Identitas ................................................................................. 13
1. islam di universitas x. ............................................................................. 14
C. Identitas Sosial Mahasiswa Muslim di Universitas X ................................. 16
BAB III ............................................................................................................................ 20
A. Jenis Penelitian ............................................................................................ 20
B. Refleksivitas Peneliti ................................................................................... 21
C. IPA dan Jenis Penelitian .............................................................................. 22
D. Fokus Penelitian........................................................................................... 23
E. Informan Penelitian ..................................................................................... 23
F. Metode Pengumpulan Data.......................................................................... 23
G. Metode Analisis Data .................................................................................. 24
xii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. membaca secara berulang. ...................................................................... 24
2. membuat catatan-catatan. ....................................................................... 24
3. membangun kategori yang muncul. ....................................................... 25
4. mencari hubungan antar tema yang muncul. .......................................... 25
5. melanjutkan kasus ke informan selanjutnya. .......................................... 25
6. mencari pola antar kasus informan. ........................................................ 26
H. Kredibilitas Penelitian ................................................................................. 26
I. Pedoman Wawancara................................................................................... 28
BAB IV ............................................................................................................................ 29
A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian ......................................................... 29
1. persiapan. ................................................................................................ 29
2. pelaksanaan penelitian. ........................................................................... 29
B. Informan Penelitian ..................................................................................... 32
1. latar belakang informan. ......................................................................... 32
a. informan satu (abdhi). ......................................................................... 32
b. informan dua (yessy). ......................................................................... 32
c. informan tiga (amri). ........................................................................... 33
d. informan empat (echa). ....................................................................... 34
e. informan lima (bella). ......................................................................... 34
C. Hasil Penelitian ............................................................................................ 35
1. abdhi. ...................................................................................................... 35
a. faktor pendorong masuk kampus. ....................................................... 35
b. pemaknaan pada agama yang kuat...................................................... 35
c. membandingkan universitas x dengan sekolahnya. ............................ 36
d. ketidaknyamanan. ............................................................................... 37
e. pengalaman menyenangkan di universitas x. ..................................... 38
f. mencari teman seidentitas di universitas x. ........................................ 39
g. keingintahuan orang luar. ................................................................... 39
h. pemendaman perasaan. ....................................................................... 40
2. yessy. ...................................................................................................... 40
a. takut mengecewakan orangtua. ........................................................... 40
b. kekurangan informasi dan pengalaman. ............................................. 41

xiii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c. identifikasi yang kuat pada agama. ..................................................... 42
d. mencari teman seidentitas di universitas x. ........................................ 44
e. mengatasi kesendirian di universitas x. .............................................. 46
f. orang luar, teman kampus, dan universitas x. ..................................... 46
g. pemendaman perasaan. ....................................................................... 47
h. pengalaman kurang menyenangkan di universitas x. ......................... 50
i. dukungan positif yang diterima. ......................................................... 50
j. penerimaan identitas universitas x. ..................................................... 51
3. amri. ........................................................................................................ 53
a. alasan memilih universitas x. .............................................................. 53
b. kekurangan informasi. ........................................................................ 53
c. prasangka orang luar. .......................................................................... 54
d. kebiasaan di tempat mayoritas muslim. .............................................. 55
e. dukungan yang diterima di universitas x. ........................................... 56
f. agama sebagai hal yang dianggap penting. ......................................... 56
g. kesendirian di universitas x................................................................. 57
h. pemendaman perasaan. ....................................................................... 58
4. echa. ........................................................................................................ 59
a. alasan memilih universitas x. .............................................................. 59
b. ketakutan yang muncul. ...................................................................... 60
c. prasangka orang luar pada universitas x. ............................................ 60
d. mengecewakan orangtua. .................................................................... 61
e. identifikasi kuat pada agama............................................................... 62
f. pengalaman menyenangkan di universitas x. ..................................... 63
g. pemendaman perasaan. ....................................................................... 64
h. harapan pada toleransi kehidupan beragama. ..................................... 66
5. bella. ....................................................................................................... 67
a. pengaruh orang lain. ........................................................................... 67
b. perbandingan dengan sekolah mayoritas muslim. .............................. 68
c. pemaknaan yang kuat pada agama...................................................... 69
d. isu luar................................................................................................. 70
e. kesendirian. ......................................................................................... 71

xiv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

f. keinginan untuk diperhatikan.............................................................. 72
g. penyesuaian diri. ................................................................................. 73
D. Analisis Data ................................................................................................ 75
1. pemendaman perasaan. ........................................................................... 75
2. peneguhan identitas muslim. .................................................................. 86
3. penerimaan identitas universitas x. ........................................................ 97
E. Pembahasan ............................................................................................... 105
1. pemendaman perasaan. ......................................................................... 106
2. peneguhan identitas muslim. ................................................................ 110
3. penerimaan identitas universitas x. ...................................................... 115
BAB V ........................................................................................................................... 121
A. Kesimpulan ................................................................................................ 121
B. Kelemahan Penelitian ................................................................................ 122
C. Saran .......................................................................................................... 122
1. bagi informan. ...................................................................................... 122
2. bagi universitas x. ................................................................................. 123
3. bagi peneliti selanjutnya. ...................................................................... 124
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 125

xv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Lembar persetujuan (Informed Consent)
Lampiran 2. Lembar pernyataan persetujuan partisipasi
Lampiran 3. Lembar pernyataan kesesuaian hasil
Lampiran 4. Transkrip wawancara 1
Lampiran 5. Perubahan pedoman wawancara
Lampiran 6. Transkrip wawancara 2
Lampiran 7. Transkrip wawancara 3
Lampiran 8. Transkrip wawancara 4
Lampiran 9. Cluster Informan 1
Lampiran 10. Cluster Informan 2
Lampiran 11. Cluster Informan 3
Lampiran 12. Cluster Informan 4
Lampiran 13. Cluster Informan 5

xvi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Membahas identitas berarti membahas konteks. Konteks yang berbeda
memunculkan identitas yang berbeda (Hogg, Terry, & White, 1995; Sen,
2016; Stets & Burke, 2006). Pada konteks kelompok, seseorang akan
memunculkan respon yang berbeda ketika bersama dan tidak bersama teman
sekelompoknya. Seseorang akan lebih nyaman dengan teman sekelompoknya
dibandingkan dengan teman di luar kelompok karena teman sekelompok
membagi nilai dan kebiasaan yang sama.
Setiap kelompok memiliki nilai dan kebiasaan yang berbeda. Hal ini akan
diidentifikasi setiap anggota sebagai identitas yang unik. Hal ini dapat disebut
identitas sosial. Identitas sosial adalah bagian dari individu yang didapat dari
pengetahuan sebagai anggota kelompok sosial, termasuk nilai dan perasaan
emosional mengenai keanggotaan tersebut (Tajfel, 1981 dalam Tajfel, 1982).
Setiap anggota kelompok akan berlaku dengan kelompok yang kita
identifikasi, termasuk apa yang diyakini kelompok (Saroglou, Delpierre, &
Dernelle, 2004).
Ketika seseorang mengidentifikasi diri secara kuat sebagai bagian dari
kelompok keyakinan tertentu, ia akan menerima nilai-nilai dalam keyakinan
tersebut sebagai konsep diri utama bagi dirinya (Luhtanen & Crocker, 1992)
Identifikasi pada kelompok kepercayaan menawarkan pandangan yang
bersifat “sakral” dan keanggotaan yang kekal. Hal ini tidak ditawarkan oleh
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kelompok sosial yang lain (Ysseldyk, Matheson, & Anisman, 2010).
Identifikasi yang dilakukan memiliki arti bahwa individu percaya bahwa
kepercayaannya menuntunnya pada perspektif tujuan dan makna hidup
(Mahoney, et al., 2005; pargament, 1997, dalam Ysseldyk, Matheson, &
Anisman, 2010).
Ikatan yang muncul menyebabkan seseorang berusaha mempertahankan
identitasnya. Hal ini dapat menimbulkan konflik ketika keyakinan kelompok
(in-group) berbenturan dengan lingkungan bukan kelompok (out-group).
Keinginan untuk mempertahankan identitas muncul sebagai cara untuk
mempertahankan rasa bangganya terhadap kelompok yang ia identifikasi.
Individu dapat melakukan apapun untuk menjaga rasa bangganya pada
kelompok, termasuk perilaku diskriminatif (Martiny & Rubin, 2016) maupun
etnosentris (Tajfel, 1982). Nilai pembeda antar-kelompok menjadi hal yang
penting karena kurangnya pembeda dapat menimbulkan konflik. Sebuah
organisasi muslim pernah melayangkan protes pada universitas yang bukan
mayoritas muslim karena menyantumkan muslim yang mengenakan jilbab di
baliho universitas (BBC Indonesia, 2016). Organisasi tersebut menganggap
universitas bukan mayoritas muslim tidak perlu menyantumkan mahasiswi
dengan jilbab karena merupakan simbol Islam. Hal tersebut dianggap
menyakitkan mereka (BBC Indonesia, 2016).
Bila tidak ditemukannya titik temu antar kelompok, hal ini dapat berujung
pada segregasi. Segregasi adalah pemisahan atau pengkotak-kotakan (Oxford,
t.t.). Segregasi yang kaku akibat identifikasi yang terlalu kuat dapat mengarah
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pada perilaku diskriminatif (Charnysh, Lucas, & Singh, 2015). Contoh
fenomena lain yang sempat terjadi adalah ditolaknya seseorang untuk tinggal
di daerah tertentu karena berbeda dengan agama mayoritas di tempat tersebut
atau munculnya perumahan maupun indekos khusus agama tertentu
(Syambudi, 2019). Pada fenomena tersebut, identifikasi yang terlalu kuat
pada suatu kelompok mengarah pada perilaku meng-ekslusifkan diri. Hal ini
tidak mengherankan karena seseorang akan merasa lebih nyaman ketika
bersama dengan kelompok yang memiliki banyak kesamaan dengannya
(Martiny & Rubin, 2016; Ysseldyk dkk., 2010). Di satu sisi, agama mampu
mempersatukan yang seagama tetapi tidak saling mengenal. Namun, dapat
menimbulkan konflik pada mereka yang saling mengenal tetapi berbeda
agama (Saroglou, 2016).
Konflik pada orang yang berbeda agama dapat terjadi ketika seseorang
kurang memiliki pengetahuan pada agama lain, sehingga seseorang akan
menerka dan memiliki persepsi mengenai sesuatu berdasarkan identitas dari
kelompok yang diidentifikasinya. Asumsi muncul untuk mengatasi rasa
keingintahuan (Stallybrass, 1977 dalam Tajfel, 1982). Asumsi yang muncul
dapat berlanjut pada prasangka—yang biasanya bersifat negatif—pada
kelompok tertentu (Hogg, 2016; Nauroth, Gollwitzer, Kozuchowski, Bender,
& Rothmund, 2017). Prasangka seseorang pada kelompok tertentu dapat
mengarah pada konflik identitas mayoritas-minoritas (Fleiscmann & Phalet,
2015). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan sebagai akibat dari
kurangnya dialog antar kelompok. Kurangnya pengetahuan juga dapat
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menimbulkan kesalahpahaman sosial (Erni, 2017) sehingga sikap toleransi
menjadi penting untuk mencegah atau meminimalkan potensi konflik.
Toleransi di antara masyarakat yang beragam akan memaknai
keberagaman sebagai sebuah keindahan. Tanpa toleransi, kelompok yang
beragam akan menjadi penghalang untuk hidup harmonis. Setiap individu
yang berbagi identitas sosial yang sama akan membentuk kelompok sendiri,
maka akan timbul kelompok yang memiliki jumlah anggota yang lebih
banyak (mayoritas) dan jumlah yang lebih sedikit (minoritas).
Mahasiswa muslim di Universitas X tahun 2015-2018 adalah minoritas
dengan persentase 10,21%. Hal ini berbanding terbalik dengan muslim
sebagai mayoritas di Indonesia dengan persentase 87,18% (Badan Pusat
Statistik, 2017). Sebagai mayoritas, mahasiswa muslim akan terbiasa dengan
situasi yang ada karena banyak hal yang sama dengan apa yang diyakini. Hal
ini berubah ketika mereka memilih untuk menjadi mahasiswa di Universitas
X. Banyak nilai yang berbeda dengannya.
Saat mahasiswa muslim berada di Universitas X, ia memiliki identitas
sebagai mahasiswa Universitas X yang beragama Islam (minoritas). Namun
ketika tidak berada di Universitas X, ia dapat mengidentifikasi dirinya
sebagai seorang muslim di Indonesia (mayoritas). Hal ini memungkinkan
pengalaman beralih (switch) identitas antara mayoritas dan minoritas (Hogg,
Abrams, Otten, & Hinkle, 2004). Ketika mahasiswa muslim Universitas X
sebagai mayoritas di Indonesia menjadi minoritas di Universitas X, mereka
ter-minoritisasi (minoritize)—mereka mengalami pengalaman sebagai
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mayoritas yang menjadi minoritas. Perbedaan nilai dan norma yang mereka
alami dapat menimbulkan stres (Chen, Benet-Martínez, & Bond, 2008) dan
konflik batin (Giguere, Lalonde, dan Lou, 2010). Namun, perubahan identitas
juga dapat meneguhkan iman (Haj-Yehia & Erez, 2018).
Pengalaman ini dapat memunculkan konflik identitas karena nilai dari
identitas yang baru berbenturan dengan identitas sebelumnya. Mahasiswa
muslim yang mengidentifikasi Universitas X sebagai identitasnya dapat
memunculkan pertanyaan mengenai cara ia berhadapan dengan Universitas
X yang memiliki nilai berbeda. Hal ini disebabkan oleh minoritas yang biasa
mengikuti nilai dan kebiasaan mayoritas, sehingga mayoritas memiliki
kepercayaan diri yang tinggi (Koriat, Adiv-Mashinsky, Undorf, & Schwarz,
2018). Nilai dan kebiasaan ini tidak didapat oleh mahasiswa muslim selama
berdinamika di Universitas X.
Dinamika mereka di Universitas X juga tidak terlepas dari situasi dan
kondisi yang ada di masyarakat umum. Jika kondisi di Indonesia secara
umum sedang kurang baik, maka kondisi ini akan berlanjut ke daerah-daerah
(Fleiscmann & Phalet, 2015). Ketika terjadi kasus mengenai pilkada DKI
Jakarta tahun 2017, meningkat pula fenomena seperti anti pemimpin
minoritas (Tim CNN Indonesia, 2018). Persinggungan antar kelompok dapat
memengaruhi hubungan mahasiswa muslim dan temannya yang beragama
lain di Universitas X. Terlebih mayoritas cenderung menilai buruk minoritas
bila terjadi konflik pada tingkat nasional, sedangkan minoritas cenderung
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menjauh (Bilali, R., dkk., 2014). Bagaimana pengalaman mahasiswa muslim
di Universitas X?
Mahasiswa muslim di Universitas X dalam penelitian memiliki arti
seorang individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari muslim
dan mahasiswa Universitas X. Hal ini menunjukkan seseorang dapat memiliki
lebih dari satu identitas, tetapi tetap ada satu identitas yang dianggap lebih
menonjol (salience identity). Jika identitas individu yang menonjol adalah
muslim, maka ia akan tetap bersikap sebagai muslim dalam berbagai konteks.
Penelitian ini membahas dinamika identitas sosial mahasiswa muslim di
Universitas X. Universitas X adalah kampus yang berlandaskan Katolik.
Mahasiswa muslim Universitas X mengalami pengalaman perubahan
identitas mayoritas dan minoritas secara kontinu. Berada di Universitas X
yang berlandasan Katolik, tentu berbeda dengan kampus yang mayoritas
muslim. Salah satunya terlihat dari dilaksanakan misa di awal dan akhir
semester. Meski bukan kegiatan wajib, tetap akan ada perbedaan dengan
kampus lain yang mayoritas musim. Universitas X tidak secara khusus
menyediakan waktu untuk salat. Perbedaan kebiasaan ini dapat menimbulkan
perasaan minder bagi mahasiswa muslim di Universitas X (Koriat, AdivMashinsky, Undorf, & Schwarz, 2018).
Penelitian mengenai pengalaman minoritas, secara signifikan menawarkan
pemahaman baru mengenai identitas dan relasinya dengan kekuasaan (Erni,
2017). Selain itu, penelitian mengenai identitas sosial jarang mengambil
sudut pandang agama (Ysseldyk dkk., 2010).
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Fokus dari penelitian ini adalah dinamika identitas sosial mahasiswa
muslim di Universitas X. Peneliti tidak bermaksud menyinggung kelompok
agama yang mungkin akan peneliti bahas dalam penelitian ini. Harapan
peneliti bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan tambahan
untuk Universitas X dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan
yang berhubungan dengan mahasiswa muslim. Penelitian ini juga diharapkan
dapat memperkaya pemahaman pembaca dalam berelasi dengan mahasiswa
muslim atau mahasiswa muslim yang mengalami situasi mirip. Semoga
penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih kaya mengenai
mayoritas yang masuk dalam institusi minoritas yang menjadi mayoritas, atau
secara khusus muslim yang berada di institusi Katolik.

B.

Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana
dinamika identitas sosial yang terjadi pada mahasiswa muslim yang ada di
Universitas X?”

C.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai
dinamika identitas sosial mahasiswa muslim di Universitas X.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8

D.

Manfaat Penelitian
1.

manfaat teoretis.
Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ranah
psikologi sosial mengenai identitas sosial, khususnya identitas sosial
seorang mayoritas (mahasiswa muslim) yang berada dalam situasi
institusi minoritas yang menjadi mayoritas (institusi Katolik). Penelitian
ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya
yang akan meneliti mengenai identitas sosial mahasiswa yang mengalami
berubahnya identitas mayoritas menjadi minoritas.

2.

manfaat praktis.
Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dinamika identitas
sosial mahasiswa muslim (sebagai mayoritas yang menjadi minoritas) di
institusi pendidikan Katolik (sebagai minoritas yang menjadi mayoritas).
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa
muslim yang mengalami situasi mirip.
Penelitian ini juga diharapakan dapat menjadi masukan tambahan atau
pertimbangan dalam pegambilan keputusan untuk Universitas X
berhubungan dengan mahasiswa muslim.
Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan
pemahaman baru mengenai mahasiswa muslim (sebagai mayoritas yang
menjadi minoritas) yang berada di institusi pendidikan Katolik (sebagai
minoritas yang menjadi mayoritas).
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A.

Identitas Sosial
Identitas sosial adalah konsep diri seseorang—termasuk nilai dan
emosi—yang didapat dari keanggotaan pada kelompok tertentu (Tajfel, 1981
dalam Tajfel, 1982). Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Tajfel yang
memiliki ketertarikan pada prasangka, diskriminasi, dan konflik kelompok.
Hal ini kemudian dikolaborasikan dengan John Turner beserta muridnya di
Briston School (Abrams & Hogg, 2010) untuk dikembangkan dan
disempurnakan pada pertengahan hingga akhir periode 1970 (Hogg dkk.,
1995). Tajfel adalah seorang Yahudi-Polandia yang kehilangan keluarganya
karena Holocaust. Ia selamat karena sedang berkuliah di Universitas
Sorbonne, Prancis. Ketika ia ditangkap, ia digolongkan sebagai orang Prancis
dan tidak dimasukkan ke kamp konsentrasi sebagai Yahudi. Tajfel pun
selamat dan merasakan pengalaman eksistensial yang sangat signifikan
(Hogg, 2016). Ide dasarnya adalah kategori sosial yang dipilih seseorang
menyediakan informasi mengenai konsep dirinya melalui kelompok yang
dipilihnya (Hogg dkk., 1995). Kelompok adalah perwujudan kognitif yang
memiliki makna bagi seseorang pada waktu tertentu. Makna kelompok tidak
terbatas pada hubungan yang dilakukan oleh sekelompok orang (Tajfel,
1974). Kelompok sebagai wujud kognitif terbagi menjadi kelompok eksternal
dan internal. Kelompok eksternal (out-group) adalah “orang luar” yang
berbeda keanggotaan sedangkan kelompok internal (in-group) adalah
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individu yang memiliki keanggotaan yang sama (Tajfel, 1982).
Identitas sosial terbentuk melalui proses kategorisasi, identifikasi, dan
perbandingan sosial (Tajfel & Turner, 1979 dalam Kfir, 2015). Kategorisasi
adalah klasifikasi individu ke kelompok-kelompok di masyarakat. “Saya
seseorang dengan agama tertentu” atau “Saya adalah mahasiswa”. Setelahnya,
individu akan melakukan identifikasi. Identifikasi adalah proses meniru
sehingga individu memiliki konsep yang mirip dengan kelompok yang ia
identifikasi. Identifikasi kelompok bersifat subjektif (Kfir, 2015). Individu
melihat dan berperilaku sesuai dengan lingkungan sosial yang ada. Jika
individu mengidentifikasikan diri sebagai mahasiswa Universitas X, maka ia
akan “melihat” sikap mahasiswa X yang lain. Terakhir individu akan
melakukan perbandingan sosial dengan kelompok lain. Hal ini bertujuan
untuk menjaga kepercayaan diri, menimbulkan perasaan bangga (Tajfel,
1974), dan memunculkan rasa memiliki (Kfir, 2015) pada kelompok yang
diidentifikasi.
Perasaan bangga dan memiliki kelompok menyebabkan seseorang
membela kelompoknya apabila identitasnya terancam. Anggota kelompok
akan menolak realita negatif untuk mempertahankan kepercayaan diri sebagai
anggota kelompok (Martiny & Rubin, 2016). Tajfel menyebut hal ini sebagai
in-group bias. Namun, individu cenderung merespon dengan negatif ketika
ketika kelompoknya tidak dapat lagi dibela. Individu cenderung “melawan”
hasil yang tidak mendukung identitas sosialnya (Nauroth dkk., 2017).
Individu akan melakukan apapun untuk menjaga identitas sosialnya,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11

termasuk perilaku diskriminatif (Martiny & Rubin, 2016) dan bersikap
etnosentris (Tajfel, 1982). Perilaku ini dapat terjadi ketika identitas sosialnya
telah menjadi bagian yang penting (Amiot, de la Sablonniere, Smith, & Smith,
2015). Meski terkesan negatif, identitas sosial mampu mempererat hubungan
antar anggota kelompok (Van Vugt & Hart, 2004) dan meningkatkan rasa
aman pada individu (Kfir, 2015). Identitas sosial menyebabkan konsep, nilai
dan perilaku setiap anggota kelompok menjadi mirip, sehingga seseorang
cenderung menebak konsep diri dan nilai individu dari kelompok yang ia
identifikasi (Hogg, 2016; Nauroth dkk., 2017).
Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu identitas sosial. Contohnya
adalah identitas yang ditunjukkan saat berada di rumah ibadah dan di tempat
kerja. Hal ini dapat menyebabkan seseorang melakukan pergantian (switch)
identitas. Seseorang mengganti identitas atau mengaktifkan identitas tertentu
dengan harapan lebih mudah diterima oleh kelompok tersebut (Amiot dkk.,
2015; Giguère, Lalonde, & Lou, 2010; Yılmaz, 2006). Namun, hal ini dapat
menimbulkan konflik internal. Ketika berganti identitas, seseorang tidak
mengganti sebuah identitas secara penuh; akan ada identitas yang tetap
menonjol (salience identity) yang berkaitan dengan dinamikanya dalam
kelompok sosial tersebut (Castano, Leidner, & Slawuta, 2008). Hal ini dapat
menjadi konflik pada diri seseorang karena setiap kelompok memiliki nilai
yang berbeda dan bukan tidak mungkin bertolak belakang (Giguère dkk.,
2010).
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Konflik dalam diri terjadi ketika seseorang dengan identitas sosial
tertentu masuk ke dalam kelompok yang memiliki idenitas sosial lain. Hal ini
akan menimbulkan ketidakpercayaan diri karena merasa berbeda dengan
orang lain (Koriat dkk., 2018). Rasa tidak percaya diri yang dirasakan
mendorong seseorang mencari orang lain yang memiliki identitas sosial yang
sama dengannya. Hal ini menimbulkan kelompok baru yang berbeda dari
mayoritas yang ada. Kelompok mayoritas dan minoritas yang dimaksud
terbagi karena perbedaan jumlah anggota (Seyranian, Atuel, & Crano, 2008).
Anggota kelompok mayoritas secara umum akan lebih percaya diri dengan
pilihannya (Koriat dkk., 2018), sehingga cenderung menekan minoritas
(Seyranian dkk., 2008).
Secara khusus, penelitian ini akan mengembangkan konsep identitas
yang digagas Henri Tajfel. Identitas sosial adalah konsep diri seseorang yang
berasal dari kelompok tertentu (Tajfel, 1981 dalam Tajfel, 1982). Identitas ini
terbentuk melalui proses kategorisasi, identifikasi, dan perbandingan sosial
(Tajfel & Turner, 1979 dalam Kfir, 2015). Perbandingan dapat terjadi ketika
terjadi perbedaan antar kelompok. Perbedaan antar kelompok dapat berupa
perbedaan karena jumlah anggota, sehingga muncul konsep mayoritas dan
minoritas. Salah satu hal yang sering bersinggungan adalah agama, sehingga
muncul identitas sosial karena agama—yang dalam penelitian ini adalah
Islam.
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B.

Islam sebagai Identitas
Islam bermula pada abad ke-7 Masehi di Mekkah (Williams, 1961).
Pemeluknya disebut muslim dan mereka percaya Al-Quran sebagai kata-kata
Tuhan (Allah) (Williams, 1961). Penyebaran Islam di Indonesia diyakini
terjadi melalui dua proses: pertama adanya kontak masyarakat Indonesia
dengan agma Islam dan kemudian menganutnya; kedua orang asing Asia
(Arab, India, Cina, dll.) yang telah memeluk agama Islam menetap di
Indonesia dan menikah dengan masyarakat setempat (Ricklefs, 2001).
Indonesia telah mengenal agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lain
sebelum masuknya Islam. Kedatangan Islam saat itu sebagai sebuah
kelompok minoritas, tetapi dalam prosesnya mampu menjadi sebuah
kelompok mayoritas. Hal tersebut membuktikan identitas sebagai sesuatu
yang dinamis. Terdapat adaptasi-adaptasi yang dilakukan para ulama untuk
menyebarkan agama Islam. Salah satunya adalah penggunaan wayang oleh
Wali Songo di pulau Jawa (Pringle, 2010).
Agama adalah salah satu penyebab konflik budaya kontemporer terbesar
(Kashima, 2016). Agama memiliki objek, peringatan-peringatan, dan nilai
yang cenderung berharga dan tidak dapat ditukar (Tetlock, 2003). Agama
telah berkembang dari proses adaptasi menjadi sebuah Konstruksi Niche
(suatu organisme yang mengubah lingkungan mereka sendiri). Agama telah
memunculkan konflik yang signifikan setelah peristiwa 11 September 2001
di Amerika Serikat (Kashima, 2016). Di Indonesia, peristiwa ini mulai
memanas setelah pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14

Penolakan pemimpin non-muslim meningkat setelah pemilihan tersebut (Tim
CNN Indonesia, 2018).
1.

islam di universitas x.
Universitas X adalah universitas yang berlandaskan nilai Katolik.
Namun, Universitas X tetap menerima mahasiswa dari agama lain.
Sebagai institusi katolik, Universitas X mengadakan misa setiap awal dan
akhir semester, tetapi mahasiswa yang beragama lain tidak perlu
mengikuti. Setiap agama diberikan wadah perkumpulan yang dinaungi
oleh Mantri Kampus (MK) dan setiap perkumpulan dipersilakan
berdiskusi dengan MK.
Mahasiswa muslim di Universitas X terwadahi dalam Forum
Keluarga Muslim (FKM) yang didirikan pada tahun 1997 di Universitas
X. Visi FKM adalah sebagai wadah pembentukan mahasiswa/i muslim
untuk menjalin pribadi muslim muslimah yang cerdas dan profesional
serta meningkatkan rasa kekeluargaan antar sesama.
Misi FKM adalah: (1)membangun dan mempererat ukhuwah
islamiah antar mahasiswa/i muslim; (2)menjaga dan menguatkan aqiqah
mahasiswa/i muslim; (3)mengoptimalkan sistem kaderisasi yang integral;
(4)memperbaiki alur koordinasi FKM; (5)membuat unit usaha ekonomi
mandiri untuk menopang keberlangsungan FKM; (6)merintis lembagalembaga yang bergerak di bidang ilmiah dan olahraga, dll.
FKM memiliki anggota aktif sebanyak 132 mahasiswa/i dengan
pengurus sebanyak 27 mahasiswa/i pada tahun 2019. Kegiatan tahunan
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FKM biasanya: re-organisasi; buka puasa bersama; kegiatan expo inisiasi;
makrab dan evaluasi. FKM melakukan pertemuan rutin sebanyak dua
kali dalam sebulan, juga kegiatan lain seperti syawalan, kajian, mengajar
dengan UKM lain, dan menggalang dana untuk korban bencana alam.
Dalam berorganisasi, FKM dibimbing oleh Mantri Kampus (MK)
yang juga membimbing organisasi keagamaan lain di Universitas X.
Tidak ada dosen yang beragama Islam di MK, tetapi MK terbuka bila
FKM ingin berkonsultasi. Salah seorang informan menyampaikan bahwa
pihak MK ingin lebih menyeluruh, tidak membagi per agama.
Seorang informan menyampaikan bahwa MK menggandeng FKM
untuk mengadakan syawalan dan mengundang seluruh dosen dan
karyawan yang beragama Islam. Informan lain juga menyampaikan
bahwa MK memfasilitasi permintaan yang diajukan oleh FKM seperti
peralatan ibadah meski tidak semua permintaan dapat dikabulkan. Pihak
FKM pernah berbeda pendapat mengenai pembicara yang akan diundang
untuk acara di kampus. Saat itu, pembicara yang diajukan oleh FKM
tidak disetujui oleh MK. Informan mengatakan bahwa FKM bebas
menentukan pembicara bila acara dilakukan di luar kampus.
FKM juga membahas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan Islam,
tetapi enggan untuk mempublikasikannya dan hanya menjadi konsumsi
pribadi. Salah seorang informan mengatakan bahwa hal tersebut
merupakan isu sensitif dan mereka menganggap hal tersebut sebenarnya
bukan ranah mereka.
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FKM dalam praktiknya juga merupakan komunitas yang menurut
informan sebagai sarana untuk mengumpulkan teman seagama melalui
acara keagamaan, saling membantu teman seidentitas bila mengalami
masalah, dan sebagai penguat ketika berada di kampus. Hal ini
menunjukkan bahwa eksistensi FKM sangat penting sebagai wadah
mahasiswa muslim di Universitas X.
Selama berdinamika di FKM, salah seorang informan mengaku
bahwa regenerasi yang terjadi sedikit bermasalah. Hal ini terjadi karena
ada masalah seperti persepsi yang berbeda-beda, anggota yang kurang
dewasa, dan kurangnya minat untuk mengikuti kegiatan di FKM.

C.

Identitas Sosial Mahasiswa Muslim di Universitas X
Mahasiswa muslim di Universitas X mengalami pengalaman terminoritisasi (menjadi minoritas). Hal ini bukanlah hal yang umum dialami
semua orang dan bukan sesuatu yang mudah. Hubungan mahasiswa antar
agama berlangsung baik dan saling menghargai—meski pada awalnya
mahasiswa muslim di Universitas X belum terbiasa. Mahasiswi muslim tetap
diperbolehkan untuk berjilbab dan hal ini bukanlah sesuatu yang aneh.
Namun, mahasiswi muslim di Universitas X dapat disebut sebagai visible
minority. Mereka dapat menjadi sorotan dari pihak lain karena atribut
identitas yang mereka gunakan (Asmar dkk., 2004 dalam Islam dkk., 2019).
Seorang mayoritas yang kemudian menjadi minoritas dapat mengalami
beberapa pengalaman yang kurang menyenangkan seperti seperti perlakuan
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tidak adil (Kim, 2017; Velayutham, 2017), perlakuan berbeda (Fleiscmann &
Phalet, 2015), lingkungan yang tidak mendukung (Haj-Yehia & Erez, 2018;
Islam dkk., 2019), merasa minder (Koriat dkk., 2018), dan semakin kukuh
dalam kelompok (Fleiscmann & Phalet, 2015; Islam dkk., 2019)). Hal ini
dapat disebabkan oleh kekagetan kultural (cultural shock) karena pertama
kali berbaur dengan orang di luar kelompoknya (Velayutham, 2017),
ketakutan karena kurangnya informasi (Haj-Yehia & Erez, 2018), dan merasa
tidak terima karena identitasnya yang lain dijelekkan (Kim, 2017).
Setiap nilai dalam kelompok adalah unik yang menyebabkan anggota
kelompok merasa bangga dengan identitas sosialnya. Keunikan ini hanya
diketahui anggota kelompok dan tidak diketahui kelompok lain. Ketika
hubungan antar kelompok terjadi, kekurangan informasi yang dialami akan
menimbulkan prasangka. (Hogg, 2016; Nauroth dkk., 2017). Hal ini
disebabkan karena seseorang cenderung mencari penjelasan paling praktis
untuk mengatasi ketidaktahuan pada sesuatu hal (Stallybrass, 1977 dalam
Tajfel, 1982). Jika anggota kelompok menginternalisasi prasangka pada
kelompok lain—alih-alih mencari jawaban, maka akan menghambat
hubungan antar kelompok. Konflik antar kelompok dapat terjadi, karena itu
pemahaman dan dialog antar kelompok menjadi hal yang penting untuk
dilakukan (Bilali, R., dkk., 2014). Cara lain yang dapat dilakukan adalah
menyesuaikan diri dengan lingkungan (Amiot dkk., 2015; Fleiscmann &
Phalet, 2015; Kim, 2017; Velayutham, 2017), menurunkan ekspektasi (HajYehia & Erez, 2018; Islam dkk., 2019) atau justru menguatkan identitas
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kelompok (Fleiscmann & Phalet, 2015). Namun, ketika kelompok dapat
saling memahami, maka bukan tidak mungkin akan memunculkan perasaan
diterima (Fleiscmann & Phalet, 2015; Haj-Yehia & Erez, 2018; Islam dkk.,
2019; Velayutham, 2017) yang membuat senang (Haj-Yehia & Erez, 2018;
Islam dkk., 2019; Velayutham, 2017). Pemahaman akan kehidupan bersama
akan menuntun anggota kelompok untuk menegosiasikan identitas yang
dimilikinya (Giguère dkk., 2010). Negosiasi identitas dapat menuntun
seseorang untuk menemukan jawaban atas konflik batin yang ia alami,
sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih asertif dan percaya diri dalam
konteks budaya yang beragam dan toleran (Haj-Yehia & Erez, 2018).
Meskipun, seseorang tetap merasa risih ketika awal masuk ke kelompok baru
(Islam dkk., 2019).
Identitas sosial adalah pengetahuan, termasuk nilai dan perasaan sebagai
siapa dalam sebuah kelompok sosial (Tajfel, 1981 dalam Tajfel 1982).
Identitas sosial dibentuk oleh konteks sosial yang ada. Identitas terwujud
melalui proses kategorisasi, identifikasi, dan perbandingan sosial. Identitas
yang dimiliki mempunyai nilai, emosi, dan pengetahuan tertentu yang
kemudian dijadikan dasar untuk melakukan perbandingan. Hal ini dilakukan
untuk menjaga kepercayaan dirinya dan mempertegas perbedaan kelompok
lainnya (Islam dkk., 2019).
Seseorang akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Sen, 2016),
meski dalam beberapa kondisi, identitas yang dimiliki dapat bergabung
dengan identitas lain (Amiot dkk., 2015). Tapi hal ini tidak terlihat pada
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penelitian yang dilakukan oleh Fleiscmann & Phalet (2015). Seseorang yang
memiliki beberapa identitas akan memiliki identitas yang lebih menonjol
(salience identity). Identitas baru dapat menimbulkan konflik (Amiot dkk.,
2015) yang digambarkan dalam tiga pola, yaitu pola konflik, pola cocok
(compatible), dan pola terbagi (compartmentalization) (Fleiscmann & Phalet,
2015). Lebih lanjut, perilaku diskriminasi yang diterima akan meningkatkan
identifikasi pada kelompoknya dan mengurangi identifikasi pada kelompok
yang lebih besar. Hal ini juga berlaku sebaliknya (Fleiscmann & Phalet, 2015).
Menjadi minoritas bukanlah hal yang menyenangkan. Namun,
berdasarkan literatur yang ditemukan, kesamaan yang dapat diambil adalah
adaptasi—sebagai mekanisme pertahanan diri dengan mayoritas (Amiot dkk.,
2015; Fleiscmann & Phalet, 2015; Giguère dkk., 2010; Haj-Yehia & Erez,
2018; Kim, 2017; Velayutham, 2017). Adaptasi dengan menegosiasikan
identitas merupakan salah satu kunci menghindari konflik (Giguère dkk.,
2010). Namun, beradaptasi bukanlah hal yang mudah. Ketidakmampuan
untuk

beradaptasi

dapat

menimbulkan

konflik

mayoritas-minoritas

(Fleiscmann & Phalet, 2015) atau memunculkan ketidakpuasan (Islam dkk.,
2019).
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A.

Jenis Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dinamika identitas sosial
mahasiswa muslim di Universitas X. Mahasiswa muslim merupakan
mayoritas di Indonesia yang menjadi minoritas di Universitas X. Mahasiswa
muslim yang berada di Universitas X akan mengalami pengalaman yang
berbeda dengan kelompoknya karena tidak banyak muslim yang memiliki
pengalaman berada di universitas bukan mayoritas muslim. Nilai dan
kebiasaan yang biasanya sama atau mirip dengan masyarakat tidak muncul di
Universitas X.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis
fenomenologi interpretatif (Interpretative Phenomenological Analysis—IPA).
Metode kualitatif dianggap lebih mampu untuk mengeksplorasi dinamika
identitas sosial yang membutuhkan pemahaman mendalam (Cresswell, 2014).
Pendekatan kualitatif juga lebih fokus pada kualitas dan susunan pengalaman
daripada hubungan sebab akibat (Willig, 2013).
Pendekatan fenomenologi memfokuskan diri pada pengalaman informan
sebagai sebuah fenomena (Creswell, 2013). Analisis fenomenologi
interpretatif dipilih karena berfokus pada hal-hal biasa namun bermakna
signifikan bagi beberapa orang, berbeda dengan fenomenologi deskriptif
yang hanya menangkap makna pada peristiwa informan (Smith, Flowers, &
Larkin, 2009).

20
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B.

Refleksivitas Peneliti
Peneliti adalah seorang Tionghoa dan Buddhis yang dalam konteks
Indonesia menjadi seorang minoritas. Latar belakang pendidikan peneliti
adalah berada di SD yang mayoritas Katolik; SMP mayoritas Buddhis; dan
SMA yang mayoritas muslim. Pengalaman peneliti ketika menjadi mayoritas
mempermudah apa yang biasa peneliti lakukan, berbeda saat menjadi
minoritas—perlu penyesuaian. Sebagai seorang minoritas, peneliti mengikuti
ritual doa yang berbeda dengan keyakinan yang dimiliki, seperti membaca
Doa Bapa Kami dan Salam Maria selama SD dan mengikuti doa secara
muslim selama SMA. Meskipun demikian, peneliti tetap dipersilakan berdoa
menurut kepercayaan pribadi. Awalnya peneliti tidak terbiasa dan tidak
mengerti, namun lama kelamaan peneliti mengikuti.

Meski terkadang

peneliti merasa, “Apa maksudnya?”
Karena hal tersebut peneliti paham bahwa pengalaman sebagai minoritas
dapat menyebabkan peneliti menempatkan diri sebagai informan sehingga
dalam melakukan pendalaman pertanyaan, peneliti dapat mendalami
pertanyaan dari sudut pandang minoritas. Hal ini dapat menyebabkan peneliti
mudah melakukan afirmasi terhadap apa yang informan katakan bila sesuai
dengan apa yang peneliti ketahui. Maka, melakukan pemeriksaan kembali
dengan peneliti lain maupun dosen pembimbing diharapkan dapat membuat
peneliti lebih mawas diri dan dapat mendalami informasi dengan lebih baik.
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C.

IPA dan Jenis Penelitian
Fenomenologi menawarkan dua macam pendekatan. Pendekatan yang
bersifat deskriptif dan interpretatif. Peneliti memilih menggunakan IPA
(interpretatif) karena berfokus pada sebagian kecil pengalaman atau
pengalaman yang signifikan bagi individu (Smith dkk., 2009). IPA lebih
spesifik dibanding fenomenologi deskriptif (Moustakas, 1994 dalam
Cresswell, 2013). Fenomenologi deskriptif lebih berfokus pada pengalaman
informan secara keseluruhan sebagai suatu hal baru dan tidak mencantumkan
interpretasi peneliti.
Selain itu, peneliti memilih menggunakan metode IPA karena tiga
landasan teoretis yang mendasari IPA, yaitu fenomenologi, hermeneutika,
dan idiografik (Smith dkk., 2009). Fenomenologi adalah pendekatan filosofis
untuk mempelajari pengalaman. Pengalaman kemudian diinterpretasikan
oleh peneliti agar menjadi sesuatu hal yang lebih personal. Peneliti
mengambil posisi sebagai seseorang yang ikut terlibat dalam pengalaman
informan dan bukan sebagai pengamat.
Hermeneutika adalah pemberian arti (interpretasi) oleh peneliti dengan
memerhatikan konteks. Menurut sudut pandang IPA, melakukan interpretasi
tidak harus linier. Pembaca (dalam hal ini peneliti) dapat membangun sebuah
pemahaman yang lebih komprehensif tanpa perlu mengikuti alur yang teratur.
Idiografik adalah cara menjelaskan fenomena yang berfokus pada hal
spesifik. Hal ini bertolak belakang dengan kecenderungan psikologi untuk
menyamaratakan (nomotetik). Namun, tidak berarti idiografik menghindari
penyamarataan. Idiografik menentukannya dari sisi yang berbeda (Harré,
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1979 dalam Smith dkk., 2009). IPA memandang pengalaman informan secara
spesifik dan mengembangkannya secara lebih hati-hati.
Hal ini sesuai dengan penelitian ini. Pengalaman ketika menjadi
mahasiswa di Universitas X ditelaah (fenomenologi), kemudian diartikan
(hermeneutika), yang difokuskan pada pengalaman sebagai seorang muslim
di institusi Katolik (idiografik).

D.

Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada dinamika identitas sosial yang dialami
informan selama menjadi mahasiswa di Universitas X.

E.

Informan Penelitian
Informan penelitian merupakan mahasiswa muslim yang berada di
Univeristas X dengan kriteria tergabung di FKM.

F.

Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara
semi terbuka. Hal ini memberikan peneliti keleluasaan untuk mengatur
pertanyaan yang diajukan (Creswell, 2014). Wawancara pada pendekatan
IPA lebih memfokuskan informan untuk mengingat bagian dari pengalaman
mereka dan tugas peneliti adalah mengeksplorasi makna dari pengalaman
tersebut (Smith dkk., 2009). Wawancara semi terbuka dilakukan agar peneliti
mampu menanyakan pengalaman informan secara lebih mendalam dan dapat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24

menanyakan lebih lanjut jawaban informan yang dirasa peneliti dapat
memberikan informasi lebih (Wengraf, 2001).

G.

Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah IPA, yang menurut Smith,
Flowers, & Larkin (2009) adalah sebagai berikut:
1.

membaca secara berulang.
Hal pertama yang dilakukan adalah membaca transkrip wawancara
secara berulang. Hal ini bertujuan agar peneliti fokus dan dapat masuk
ke dalam dunia informan karena ada kecenderungan untuk membaca
dengan cepat dan menganggap telah mengetahui secara detil. Peneliti
juga bisa membaca sekaligus mencatat hal-hal, seperti hal yang dirasakan
saat wawancara, hasil observasi, atau adanya hal-hal bertolak belakang.

2.

membuat catatan-catatan.
Catatan-catatan yang dimaksud adalah: (1)komentar deskriptif;
(2)komentar linguistik; (3)komentar konseptual. Tujuan pemberian
catatan

adalah

menghasilkan

catatan

maupun

komentar

yang

komprehensif dan detil. Peneliti diharapkan mampu melihat hal-hal yang
dianggap penting bagi informan. Membuat catatan juga berguna bagi
peneliti untuk lebih memahami apa maksud informan saat wawancara.
Komentar deskriptif berfokus untuk mendeskripsikan apa yang
diucapkan oleh informan. Komentar linguistik berfokus untuk
mengeksplorasi bahasa yang secara spesifik digunakan informan.
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Komentar konseptual berarti peneliti melakukan refleksi atas hasil
wawancara dan biasanya berbentuk kalimat tanya.
3.

membangun kategori yang muncul.
Setelah membuat komentar, peneliti menyusun kategori yang muncul.
Fokus nya adalah menggunakan frasa tertentu untuk menggambarkan hal
yang menjadi krusial dalam wawancara. Dalam membangun kategori
yang muncul, terkadang kita dituntun untuk mengingat kembali apa pun
yang terjadi selama wawancara. Hal ini akan membuat kita semakin jauh
dari partisipan dan memasukkan diri kita dalam transkrip (interpretasi).
Kategori yang mirip kemudian dikelompokkan dalam tema yang sama.
Tema perlu untuk menangkap kualitas pengalaman yang dideskripsikan
(Willig, 2013). Tema menjadi krusial karena penelitian kualitatif dapat
dikatakan kompleks bila deskripsi dan identifikasi tema dihubungkan
(Cresswell, 2014).

4.

mencari hubungan antar tema yang muncul.
Seperti penelitian-penelitian kualitatif pada umumnya, peneliti akan
mengelompokkan tema yang peneliti anggap memiliki hubungan dan
membuat dalam bentuk skema.

5.

melanjutkan kasus ke informan selanjutnya.
Setelah membangun hubungan antar tema pada informan pertama,
dilanjutkan dengan informan yang lain. Tantangan yang biasanya muncul
adalah kecenderungan untuk menyamakan tema seorang informan
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dengan informan lain yang telah dianlisis. Hal ini disebabkan adanya
ketakutan karena tema yang baru dapat memberlambat proses.
6.

mencari pola antar kasus informan.
Hal

ini

berarti

membuat

skema

gabungan

yang

mampu

menggambarkan hubungan yang ada. Pembuatan skema secara visual
akan mempermudah dalam menemukan tema yang saling berkaitan atau
tema yang dianggap paling penting. Skema gabungan tidak berarti
peneliti melakukan generalisasi, karena setiap informan tetap dilihat
sebagai pribadi yang unik (Kahija, 2017).

H.

Kredibilitas Penelitian
Merujuk pada Smith, Flowers, & Larkin (2009), metode kualitatif secara
terpisah telah memunculkan berbagai pertanyaan mengenai validitas
penelitian. Lucy Yardley (2000 dalam Smith dkk., 2009) meyebutkan empat
kriteria untuk menilai penelitian kualitatif, diantaranya: (1)sensitivitas pada
konteks; (2)keterikatan dan ketelitian; (3)transparan dan koheren; (4)padat
dan penting.
Sensitivitas pada konteks menunjukkan keseriusan peneliti dalam
menghasilkan penelitian. Hal ini dapat dilihat dari banyak hal, seperti alasan
peneliti memilih metode (IPA), kesesuaian literatur, dan ketika peneliti
melakukan analisis—kesesuaian peneliti memerhatikan konteks dan data dari
informan dengan literatur terkait. Penelitian yang baik mencantumkan
potongan-potongan wawancara untuk mendukung argumen yang dibuat.
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Penelitian yang baik juga mencantumkan interpretasi peneliti agar pembaca
dapat membaca lebih lanjut.
Kriteria keterikatan mirip dengan kriteria sensitivitas pada objek. Hal ini
terlihat ketika peneliti mengambil data dan melakukan analisis. Kriteria
ketelitian dilihat dari pemilihan sampel yang baik (sesuai dengan pertanyaan
penelitian), kualitas wawancara dan kelengkapan analisis yang dilakukan.
Kriteria transparan merujuk pada deskripsi proses penelitian. Kriteria
koherensi kebanyakan ditentukan oleh pembaca. Singkatnya, koherensi
berarti penelitian tidak membingungkan. Penting bagi peneliti untuk
mengoreksi hasil penelitian dan menempatkan diri pada sudut pandang
pembaca.
Terakhir, penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki dampak.
Smith, Flowers, & Larkin (2009) menyebutkan mengenai pemeriksaan
independen. Mereka menyarankan untuk menyimpan berkas penelitian dalam
suatu tempat (baik secara daring maupun luring). Hal ini bertujuan agar
pembaca dapat memeriksa logika berpikir maupun kredibilitas sumber
penelitian secara independen. Namun, pembaca tidak dipaksa untuk
menyetujui penelitian yang dilakukan. Hal ini menunjukkan sistematika dan
transparansi penelitian yang dilakukan (Yardley, 2000 dalam Smith dkk,
2009).
Perlu diingat bahwa metode IPA merupakan proses yang berkaitan dengan
kreativitas (bukan penelitian yang kaku, saklek). Setiap peneliti yang
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menggunakan IPA juga perlu mengetahui batasan yang ia miliki—kapan ia
perlu melanjutkan dan kapan perlu untuk berhenti.
Selain itu, penelitian ini juga meminta bantuan peneliti lain (peer debrief)
untuk mengecek hasil penelitian secara keseluruhan (contohnya ketepatan
transkrip dan ketepatan pertanyaan penelitian dengan argumen) (Cresswell,
2014).

I.

Pedoman Wawancara
1.

Bagaimana pengalaman anda berkuliah di Universitas X?

2.

Bagaimana makna agama menurut Anda?
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan mengenai pelaksanaan penelitian dan hasil dari
penelitian yang telah dilakukan. Kemudian analisis dilakukan pada data yang
didapat peneliti. Terakhir, hasil penelitian akan dibahas.
A.

Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian
1.

persiapan.
Sebelum penelitian, peneliti mengumpulkan dan menyusun literatur
terkait sebagai latar belakang penelitian. Setelah dirasa cukup, peneliti
mencari kontak dengan pengurus FKM untuk mencari informan dengan
karakteristik mahasiswa muslim Universitas X angkatan 2015—2018.
Kontak pertama dengan pengurus FKM dilakukan pada 27 Februari
2019, dilanjutkan dengan permohonan resmi melalui surat tanggal 14
Maret 2019. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai lima informan
dengan kriteria mahasiswa/i muslim yang tergabung dengan FKM.
Setelah dikenalkan, peneliti mengobrol mengenai latar belakang
penelitian serta bertanya mengenai pengalaman selama menjadi muslim
di Universitas X. Peneliti juga menceritakan pengalaman peneliti di
Universitas X. Hal ini peneliti anggap sebagai cara yang lebih netral agar
informan tidak merasa canggung ketika wawancara dilakukan.

2.

pelaksanaan penelitian.
Pelaksanaan penelitian dilaksanakan secara terpisah sesuai
kesepakatan dengan informan. Pertemuan pertama dengan informan satu
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dan dua dilaksanakan pada tanggal 4 April 2019 dan wawancara pada
tanggal 10 April 2019. Khusus informan kedua, dilakukan wawancara
kembali pada tanggal 20 Mei 2019. Pertemuan dengan ketiga informan
lainnya dilakukan pertama kali pada tanggal 27 Mei 2019 dilanjutkan
dengan wawancara informan ketiga dan keempat pada 30 Mei 2019 dan
terakhir 18 Juni 2019.
Sebelum dilakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu meminta
kesedian informan membaca informed consent. Peneliti kemudian
bertanya bila terdapat poin yang kurang dimengerti informan. Setelah itu
dilakukan tanda tangan informed consent. Selanjutnya, wawancara
dilakukan dan dibuat dalam bentuk transkrip untuk dianalisis.
Peneliti melakukan wawancara sebanyak empat kali kepada lima
orang informan. Penelitian ini juga menggunakan wawancara secara
dyadic sebanyak dua kali karena terdapat informan yang merasa tidak
nyaman untuk melakukan wawancara empat mata. Informan lebih
memilih untuk diwawancara secara dyadic (bertiga bersama peneliti).
Peneliti menganggap informan bersikap demikian untuk menghindari
hanya berdua dengan lawan jenis dan sedikit perasaan takut dengan
pertanyaan yang dilontarkan—pada wawancara selanjutnya, informan
bersedia diwawancara sendiri (tidak dyadic) tetapi memilih berada di
tempat yang lebih ramai, di sebuah ruangan yang biasa dilalui banyak
orang.

Hal

ini

menyebabkan

pedoman

wawancara

berubah
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menyesuaikan wawancara yang telah dilakukan. Perubahan pedoman
wawancara dapat dilihat pada lampiran.
Wawancara dyadic dilakukan ketika seorang peneliti bertanya
kepada dua orang informan sekaligus dan terjadi interaksi di dalamnya
(Morgan, Ataie, Carder, & Hoffman, 2013). Model wawancara ini
bukanlah sebuah hal yang baru dan tercatat telah berkembang sejak dua
dekade lalu (Eisikovits & Koren, 2010). Namun, tidak banyak literasi
mengenai model wawancara ini. Contohnya pada buku Qualitative
Marketing Research yang ditulis oleh Mariampolski pada tahun 2001
hanya membahas model ini sebanyak kurang dari satu halaman. The
Handbook for Focus Group Research, 2nd Ed. yang ditulis oleh
Greenbaum (1998) hanya membahas model wawancara dyadic sebanyak
dua halaman (Morgan dkk., 2013). Biasanya metode ini digunakan pada
riset kesehatan (kualitatif), pemasaran, dan studi tentang hubungan
keluarga maupun pertemanan (Morgan, Eliot, Lowe, & Gorman, 2015).
Meski hanya menambah satu orang informan, wawancara dyadic
lebih mirip focus group discussion dibanding wawancara secara personal
pada umumnya (Morgan dkk., 2013). Hal ini disebabkan adanya proses
perbandingan dan pembagian pengalaman yang menjadi keuntungan
bagi diskusi kelompok jika dibandingkan dengan wawancara secara
personal (Morgan dkk., 2013). Namun, salah satu kekurangan
wawancara dyadic adalah adanya kemungkinan perubahan komentar
personal menjadi komentar bersama.
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Tidak terlalu banyak data yang dapat digali dari informan satu
karena keterbatasan waktu untuk melakukan wawancara. Informan satu
sedang mempersiapkan diri untuk menyelesaikan tugas akhir sehingga
peneliti memutuskan untuk tidak melanjutkan dan hanya menganalisis
berdasarkan data yang ada. Data yang didapat dari informan lain
dianggap telah cukup dan mampu menjawab pertanyaan penelitian.
B.

Informan Penelitian
1.

latar belakang informan.
a.

informan satu (abdhi).
Abdhi sedang merampungkan tugas akhir ketika dilakukan
wawancara. Abdhi berasal dari Jawa Tengah. Abdhi selalu
bersekolah di sekolah mayoritas muslim. Abdhi memilih berkuliah
di Universitas X karena program studi yang dirasa spesial dan jarang
ada. Abdhi menganggap agama sebagai iman karena telah diajarkan
sejak kecil dan wajib untuk dikuti karena telah dipercaya.

b.

informan dua (yessy).
Yessy berasal dari Jogjakarta dan merupakan anak kedua dari dua
bersaudara. Yessy memilih Universitas X karena minatnya dan
permintaan orangtua. Yessy tidak diperbolehkan mengambil jurusan
lain karena ia tidak berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri.
Orangtua mendukungnya meski ia sempat ragu karena takut
keinginannya untuk menutup aurat berbenturan dengan lingkungan
universitas. Yessy merasa keinginannya merupakan hal yang tidak
biasa di universitas bukan mayoritas Islam. Hal ini juga disebabkan
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ia kurang berpengalaman di institusi bukan mayoritas Islam (Yessy
selalu berada di sekolah dengan mayoritas muslim). Yessy kemudian
bertanya dengan temannya dan mereka mendukungnya. Yessy
menganggap agama sebagai pedoman hidup di dunia sehingga
tertata dan menciptakan kedamaian.
c.

informan tiga (amri).
Alasan Amri memilih Universitas X adalah akreditasi kampus. Amri
sebenarnya telah mendaftar di universitas lain dengan prodi yang ia
pilih, tetapi ia memilih Universitas X—meski dengan prodi yang
bukan

pilihan

utamanya—dengan

pertimbangan

akreditasi

universitas. Menurutnya, pemilihan kampus dapat memengaruhi
penilaian penerimaan kerja. Orangtua juga memintanya untuk
langsung kuliah agar tidak menunda waktu. Amri sempat cemas
dengan pemilihan prodinya di Universitas X karena mengaku tidak
mengerti dengan prodi yang diterima. Ia juga cemas dalam
melaksanakan ibadah di Universitas X karena tidak memiliki
pengalaman berada dalam institusi pengajaran non muslim. Ia juga
mengaku takut bahwa akan dipengaruhi (pindah agama) bila
berkuliah di Universitas X. Amri menganggap agama sebagai
pemberi batasan dalam melakukan hal yang boleh dan tidak boleh
dilakukan.
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d.

informan empat (echa).
Echa memilih Universitas X karena akreditasi serta jarak antara
kampus dan rumahnya. Ia memilih Universitas X setelah gagal
masuk perguruan tinggi negeri. Hal ini sempat membuatnya rendah
diri karena merasa kalah di banding adiknya yang mampu
bersekolah di SMA favorit menurut masyarakat. Kenalan ayahnya
merupakan dosen di Universitas X dan menyampaikan keberadaan
musala di Kampus X7. Orangtua informan mendukung dirinya untuk
berkuliah di Universitas X meski Echa dan ibunya sempat menangis
ketika ia diterima. Echa sebelumnya selalu bersekolah di sekolah
mayoritas muslim dan menganggap semua agama sebenarnya sama
karena mengajarkan kedamaian, meski dengan cara yang berbeda.

e.

informan lima (bella).
Bella berasal dari Sumatera dan sebelumnya selalu bersekolah di
sekolah mayoritas muslim. Sebelum di Universitas X, ia telah
diterima di universitas lain di Jogja, tetapi orangtuanya meminta ia
pindah dengan alasan akreditasi. Bella sempat takut tidak memiliki
teman karena ia memakai jilbab serta takut dipengaruhi untuk pindah
agama. Bella menganggap agama sebagai sesuatu hal yang harus
dimiliki oleh setiap orang karena dengan agama seseorang akan
mengetahui batasan-batasan dalam berperilaku di masyarakat.
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C.

Hasil Penelitian
Peneliti memulai analisis dengan membuat transkrip berdasarkan hasil
wawancara. Setelah dibaca berulang untuk mendapatkan pemahaman,
peneliti memberikan komentar deskriptif yang kemudian dilanjutkan dengan
komentar linguistik dan konseptual. Peneliti kemudian menentukan kategori
yang muncul dan menyusunnya. Selanjutnya peneliti melanjutkan ke
informan yang lain hingga informan kelima. Berikut adalah pemaparan secara
naratif hasil tiap-tiap informan.
1.

abdhi.
a.

faktor pendorong masuk kampus.
Abdhi mengaku bahwa alasannya memilih Universitas X adalah
ketersediaan prodi yang menurutnya menarik dan jarang ada di
universitas lain. Abdhi tidak mengetahui bahwa Universitas X
adalah universitas mayoritas Katolik. Abdhi terlihat sedikit
menyesal karena ketidaktahuannya, tetapi tidak menyebutkannya
secara eksplisit.
Awalnya ya ngga tahu. Semester awal tuh dikasih tahu kalau ini tuh
mayoritas Katolik. Oh anu tak bilang oh begitu. Terus kamu gimana di sini?
Cuma jawab (jeda) ya nggak papa sih kalau mayoritas Katolik kan, yang saya
carikan kuliahnya gitu loh bukan yang lain gitu. Cuman gitu sih. (1/4, 131135)

b.

pemaknaan pada agama yang kuat.
Abdhi memaknai agama sebagai suatu rutinitas yang penting.
Agama sebagai iman dan kepercayaan perlu untuk diikuti karena
telah dipercaya dan diajarkan sejak kecil.
agama itu kayak kepercayaan ya, Iman gitu ya kita ya kita kan dari kecil
Emang diajarin (jeda) maksudnya ya tentang agama kita itu ajaran nya tu
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kayak gitu. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan, yang, kita percaya gitu
loh. Jadi kalau kuliah di sini tuh, kadang ada dapat teman yang toleransinya
kuat, juga ada yang kurang misal toleransinya nggak, enggak dijaga gitu loh.
(1/4, 148-154)

Abdhi memilih untuk tidak mengikuti doa bersama dengan temanteman di kelasnya. Ia memilih untuk diam dan berdoa sendiri.
jadi tiap masuk kuliah sama pulang kuliah tuh ada doa, jadi doa secara katolik
gitu. Kalau doa tuh, saya cuman diam dan doa sendiri. Jadi, mereka diam,
saya doa sendiri. (1/7, 258-261)

Abdhi juga didukung oleh guru sekolahnya yang memintanya untuk
menjaga diri, tidak berpindah agama, dan tetap bersikap toleran. Hal
ini mendorongnya untuk mengatur waktu sebaik mungkin untuk
salat, meski Abdhi merasa takut dengan imannya sebagai muslim
luntur karena tidak melakukan kegiatan keagamaan sesering di
rumah dulu.
Maksudnya dulu kan saya sering itu, ngaji, terus, ya yang agama-agama gitu
di rumah, nah sekarang kan sini nge-kos, terus sendiri, terus kampus juga
mayoritas kayak gini, dari situ, saya merasa iman saya kurang. Kalau…
agama saya tu, sama dulu tuh, malah buruk yang sekarang gitu lah. (1/11,
392-396)

c.

membandingkan universitas x dengan sekolahnya.
Abdhi selalu berada di sekolah muslim. Ketika berada di Universitas
X, ia mengalami beberapa kejadian yang tidak ia rasakan bila berada
di sekolah muslim. Abdhi pernah hampir tergoda untuk makan
ketika saat puasa karena temannya yang tidak puasa makan di kelas.
kadang, gimana gitu lihat teman yang makan gitu. Saya, apa ya kayak, keluar
gitu lah. Biarin nyelesain makan dulu biar gak ngiler (ketawa) atau gimana
gitu, perasaan ingin makan. Iya, iya. Saya menghindari itu sih (1/10, 358361)
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Abdhi juga merasa tidak banyak fasilitas untuk beribadah. Waktu
untuk salat terkadang bersamaan dengan jadwal kuliah dan ada
dosen yang tidak memberikan izin untuk salat. Ia juga merasa bahwa
muslim yang berada di Universias X selalu disindir ketika isu
mengenai agama mencuat. Ia mencontohkan dirinya yang disindir
sebagai pelaku pemboman karena muslim.
He e, ya awalnya sih, (jeda) kalau dulu kan, banyak teman-teman yang nonmuslim tu tuh (jeda) yang nyindir-nyindir gitu loh, kayak, misal apa, waktu
salat salat zuhur tuh kan masih kelas tuh, sana sana salat tuh. Sana, Muslim
kamu. Tak jawab kek gini, oh ya, nanti. Ya, sering ada sindir-sindir gitu sih,
kayak misal yang dulu ada kejadian bom bom itu lo yang ada penembakan,
iya. Itu sering tuh disindir. Kamu tuh muslim, mesti kamu ya yang ngebom
ya jadi gitu gitu loh disindir. Tak bilang, tak jawab jawab dengan (jeda)
santailah. (1/3, 82-87)

Kadang sih kalau misal di sini sendiri-sendiri gitu itu kayak ngerasa gimana
ya kok (jeda) kok muslim di sini Kok kaya gimana gitu loh, kalau ada apaapa itu yang awal kena tuh, yang selalu kena tuh yang muslim gitu lo,
ibaratnya. Kayak aku misal gitu. (1/3, 93-96)

d.

ketidaknyamanan.
Berada di Universitas X membuat informan merasa dirinya
mendapat sindiran dari teman-teman kampus. Sindiran yang
diterimanya tidak lepas dari isu-isu yang berkembang, seperti
terorisme.

Abdhi

terkadang

mengalah

karena

tidak

ingin

memperkeruh suasana. Namun, Abdhi akan menjawab secara
langsung bahwa ia berpuasa ketika ia ditawari jualan oleh temannya.
Gak menanggapi serius sih, kalau ditanggapin tu nanti mereka kayak
nambah-nambahin gitu lo, kayak bikin Suasana panas gitu loh. Jadi, biasa aja.
Gak tak terlalu, tak pikir, maksudnya gimana ya (jeda) saya nggak emosi gitu
lo menanggapinya, jadi biasa aja, tak diemin. (1/3, 87-91)

(jeda) Misal temanku jualan gitu, beli ga? Aku bilang puasa Boy. Gitu aja
sih, terus mereka nya? Ya, kadang ada yang, Oh iya. Tapi ada juga orang
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yang iseng gitu loh (ketawa) gitu Mas, ditawar tawari gitu. Terus
perasaanya waktu digituin gimana? Ada… Nggak sih, nggak nggak
marah, maksudnya aku tahu itu bercanda gitu lo. Apa lu, puasa e. Gitu mas.
(1/10, 346-351)

Ketika berada di FKM, Abdhi dan FKM pernah memiliki persepsi
berbeda dengan pihak MK mengenai perbedaan pengalokasian dana.
Hal ini sempat membuatnya tidak nyaman.
Pernah sih, yang soal proposal, kita pernah ngajuin segini terus dapatnya
segini. Itu kayak, gimana gitu. (jeda) (1/14, 511-512)
Jadi kita malah (…) di acara besar-besar, Heeh. (jeda) tapi malah enggak (…)
(1/14, 522-524)

e.

pengalaman menyenangkan di universitas x.
Abdhi mengalami pengalaman yang menyenangkan di Universitas
X, seperti saat dosen yang mempersilakan dirinya untuk beribadah
atau ketika Universitas X melalui MK memfasilitasi kebutuhan
untuk beribadah. Selain itu, Abdhi merasa senang karena teman
kampus yang menyenangkan sehingga ia merasa nyaman mengobrol
dengan mereka meski berbeda agama.
pas semester awal gitu tuh itu sempat ditanya, ini mau istirahat jam berapa,
kan ada keputusan gitu, lalu kelas saya tuh mintanya 11.30 sampai jam
13.00 itu jam istirahat untuk salat Jumat. (1/12, 429-432)

Mantri Kampus tuh, mampu itu lo mas, mampu untuk memfasilitasi apa yang
kita mau itu lo, seperti peralatan mushola, terus sandal-sandal, sajadah. Kalau
kita mau ngajuin permintaan, Mantri Kampus mau gitu loh,
memperertimbangkan, memfasilitasi. (1/13, 487-491)

Enggak harus sama muslim gitu. Kalau misalkan orang itu enak buat temanan
ya saya gabung sama itu. Kan kadang ada orang yang buat ngomong gitu
susah ya, saya ga temanan sama dia. Tergantung orangnya sih, saya tuh,
kayak apa ya, orangnya, senang berkumpul gitu loh. Senang berbaur. Senang
gitu lah. (1/10, 366-371)
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Abdhi juga pernah memimpin doa secara Islam di kelas, meski ia
hanya diam dan beberapa detik kemudian selesai.
f.

mencari teman seidentitas di universitas x.
Abdhi merasa adalah kewajiban bagi muslim untuk mengetahui
keberadaan muslim lain di suatu tempat. Sehingga Abdhi mencari
komunitas muslim di Universitas X. Abdhi mengatakan tidak
banyak muslim yang ada di prodinya.
awal tuh belum tahu ada Forum Keluarga Muslim di sini, awal 2016 itu
belum tahu dan aku tuh cari cari-cari ini kampus, Di sini tu tu ada nggak
teman-teman komunitas muslim gitu saya cari sama teman-teman, terus ada,
di sini. Terus saya baru masuk aktif di tahun 2017, saya baru masuk di sini.
Ya gitu. (jeda) E., Dulu itu tu, apa ya, banyak yang saya nggak dapet gitu lo
dari teknik, jadi kayak teman-teman muslim di sini, kenalan baru (jeda) yang
di jurusan saya itu jarang ada. (1/1, 33-40)

g.

keingintahuan orang luar.
Orang luar ingin tahu dengan apa yang menjadi preferensi kampus
informan. Informan menjawab bahwa dirinya memilih Universitas
X karena prodi yang tidak banyak ditawarkan ditempat lain.
Keluarga informan sempat menyayangkan pemilihan Universitas X.
Beberapa dari mereka bertanya mengenai pengajaran agama. Abdhi
menjawab bahwa yang disampaikan dalam pelajaran adalah dasardasar dalam agama dan tidak menyangkut agama apapun.
Kalau saya itu seringnya ditanya tu gini, misal, kok, kenapa kuliah di sana?
Kan yang lain banyak seperti U.Y., U.M., terus UDE yang, yang, yang bukan
mayoritas Katolik gitu loh. Ya. Terus ya aku nyarinya yang prodinya gitu lo,
yang di tempat lain ga ada. Nyarinya di sini. Itu doang sih, kan aku memang
sama prodi di sini gitu loh, Teknik. Soalnya yang lain gitu, di tempat lain ga
ada. Jadinya di sini. (1/6, 198-204)
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terus dia tuh nanya, kamu diajar agama-agama lain nggak? nggak di sana tuh
enggak ada agama lain, enggak ada pelajaran agama di tempat saya. Oh ya?
Enggak ada, emang ga ada. Oh, ga ada. Eh, ada, satu semester tuh 2 SKS,
itu agama tapi ga menyangkut apa-apa sih, kayak dasar-dasarnya doang.
(1/17, 616-621)

h. pemendaman perasaan.
Abdhi kadang akan merepresi kekesalannya pada beberapa hal
ketika berdinamika di Universitas X, seperti saat ditawari makanan
saat puasa. Abdhi mengatakan bahwa hal tersebut adalah candaan
sehingga ia tidak marah.
Terus perasaanya waktu digituin gimana? Ada… Nggak sih, nggak
nggak marah, maksudnya aku tahu itu bercanda gitu lo. Apa lu, puasa e. Gitu
mas. (1/10, 349-351)

Abdhi kemudian beralasan bahwa ilmu merupakan hal yang
mendorongnya memilih Universitas X. Meski di sisi lain, Abdhi
kurang memiliki informasi ketika memilih Universias X. Namun,
Abdhi akan merasa kesal dan nge-dumel ketika ada dosen yang tidak
mengizinkan untuk salat.
Kan ada yang kelas sampai jam 13.00, Hooh. Terus izin nya tuh, enggak
boleh izin, memang enggak boleh izin. Jadi, memang ga boleh izin, sudah…
iya, belajar, dosen enggak mau toleransi, Terus waktu digituin, gimana?
(jeda) ya kadang gimana lagi ya, udah sering izin, buat salat jumat tu kan,
kadang ada, wa ini dosen kok kayak gini ya, ga kasi toleransi untuk. (1/11,
417-423)

2.

yessy.
a.

takut mengecewakan orangtua.
Yessy berusaha untuk tetap menjalankan identitas sebagai muslim
dengan sebaik mungkin karena tidak ingin mengecewakan
orangtuanya. Yessy menganggap orangtua telah mendukung niatnya
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untuk berkuliah di Universitas X. Begitu juga dengan pemilihan
pasangan. Yessy mengatakan bahwa orangtuanya akan kecewa
ketika mengetahui dirinya berpindah agama karena orang lain.
Yessy mengingat apa yang telah dilakukan orangtuanya untuk
dirinya. Sehingga, menjalankan perintah agama dengan sebaikbaiknya dianggap Yessy sebagai suatu cara untuk berbakti pada
orangtuanya.
Karena ini Mas, orangtua tuh membebaskan aku loh, maksud e, yo, apa ya,
ngasih tau tuh cuman kayak yang penting sholat gitu. Jadi, mereka, apa ya,
aku sholat terserah, enggak ya enggak, orangtua dah ngomong gitu loh, ya
aku merasa kek beban aja, ketika orangtua tuh untuk membebaskan aku, dan
sekarang pun, kemarin kan aku mau ngampus disini juga kan gak, juga apa
ya, minta izin juga kan, cuman takut- takut gimana gitu, orangtua juga, ayo
tak anterin kayak gitu, artinya tuh kayak, ya pa ya mas, kayak ini tuh udah
dari tanggungjawab aku, karena orangtua ku juga udah membebaskan aku,
jadinya aku harus bertanggungjawab atas apa ya, kebebasan yang mereka
beri ke aku. (2/3, 89-100)

b.

kekurangan informasi dan pengalaman.
Yessy tidak memiliki informasi yang memadai mengenai
Universitas X, meski ia mengaku telah bertanya pada teman nya dan
mendapat dukungan dari mereka. Ia juga mengaku telah
mempersiapkan diri untuk tidak memiliki banyak teman muslim
seperti di sekolah dulu.
Gimana waktu tau sendiri gitu? Sebenarnya uda prepare ya mas, jadi Iya.
Cuman ya, sedih aja, ketika maksudnya tidak ada teman sholat, kayak
berjuang sendiri. (2/7, 263-265)

Yessy sempat merasakan ketakutan untuk berkuliah dan akan dijauhi
ketika awal berada di Universitas X. Hal ini disebabkan karena tidak
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ada temannya yang berada di Universitas mayoritas muslim. Yessy
hampir selalu berada di sekolah mayoritas muslim.
Mbak Yessy juga ada ngomong soal dukungan teman-teman, E, itu tuh,
(jeda) khawatir nya segimana sih dirinya? Ah gimana ya Mas, maksudnya
kan, akhir-akhir ini kan, maksud e, tentang agama ini kan sempat memanas
soal penembakan, cuman kan kayak apa ya, berkecil hati bahwa teman-teman
memandang aku itu, seperti yang orang lain pikirkan gitu di luar Universitas
X gitu lo. Jadi aku merasakan takut kayak apa ya, ya kayak takut gitu sih,
nanti kalau misal mereka, apa ya, ga mau berteman dengan aku, dengan apa
ya, dengan profil aku yang seperti ini, terus juga memandang aku sama kayak
orang lain pikirkan. (1/2, 54-64)

Jadi, dari dulu tu gimana sih maksudnya SD, SMP, SMA, a, terus di
kuliah… A, SD sampai, TK (tertawa) sampai SMK tuh muslim semua.
Haah. Terus baru masuk (jeda) a, yang non tu baru ini. (1/6, 224-227)

c.

identifikasi yang kuat pada agama.
Yessy memiliki keinginan untuk memperdalam iman dan
memandang agama sebagai pedoman dan pengatur tingkah laku di
dunia.
nek Agama tuh jadi apa, jadi, kayak, pedoman atau pengatur tingkah laku
kita di di, maksudnya di dunia ini gitu loh mas, jadinya kita bisa tetap tertata,
kita bisa ikut aturan, sehingga terciptalah suatu bentul kedamaian.
Kedamaian itu bukan cuma di sekitar kita, tapi juga buat saya sendiri. (1/5,
155-159)

Ia mewujudkannya melalui pelaksanaan salat secara lebih teratur
dan berpakaian lebih tertutup. Hal ini juga didorong dengan
pandangan ibadah perlu dilakukan dengan konsisten, sehingga
Yessy akan meminta izin untuk salat bila bersamaan dengan waktu
praktikum.
Toh kan juga dimana mana banyak Muslim gitu, banyak mesjid bisa aku
pergi gitu, bisa salat, mampir, kayak gitu ya. (2/2, 66-67)

Ini sih mas, lebih, lebih naik tingkat tuh lebih sadar kayak gitu, maksudnya
lebih sadar bahwa apa ya, aku tuh beribadah bukan sekedar mau ujian doang,
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tapi kayak memang ibadah itu harus wajib dan konsisten gitu loh. Jadi, ga
misal kayak SMP gitu loh, SMP kan mesti dikencengin kan nek mau Haah
UN kayak gitu, tapi SMK kemarin ya udah sadar harus, semakin ke sini juga
semakin sadar, karena kalau bukan kita, maksud e bukan kita yang
membekali kita sendiri ya, siapa lagi gitu loh. (2/2, 78-86)
Contoh misal, kayak apa, (jeda) kayak salat gitu kan, teman-temen kan, nek
ada praktikum gitu, itu dijadikan satu bisa kan, bisa di jamak…, misal subuh
dzuhur sama ashar. Heeh. Nek kita kan kalau nggak kepepet benget nggak
boleh di satuin di akhir gitu lho mas, nek mereka kan bisa, dijadikan akhir
gitu. (jeda). (2/9, 321-326)

Selain itu, Yessy juga memiliki keinginan untuk mengenakan
pakaian yang lebih tertutup. Yessy merasa lebih nyaman dan aman
ketika memakainya, meski orangtuanya sempat kaget melihat
perubahannya.
Terus kalau ada salib [di ruangannya] tuh gimana? Ya udah si nek aku,
yang penting aku bisa sholat (tertawa). (2/9, 339-341)

Yessy mengaku kagum dengan teman SMP nya yang telah
memakainya terlebih dahulu. Yessy juga mendapatkan dukungan
dari guru nya yang mengatakan untuk tetap salat dan tidak
meninggalkan Tuhan. Yessy juga mengatakan tidak ingin untuk
berdoa bersama karena takut dengan kata “Amin” yang diucapkan
mengikuti pemeluk agama lain.
Mereka [guru sekolah dulu] juga tahu keseharianku disini, mereka juga
dukung. Oh ya bagus, kalau memang kamu di sana masih tetap sholat, masih
tetap ngaji gitu ya diterusin aja, (jeda) maksudnya jangan sampai lengah (jeda)
jangan tinggalkan Tuhan. (1/18, 648-651)

Kan doa dipersilakan. Mereka kan sama-sama bilang Amin, Aku kan juga
bilang Amin gitu kan (tertawa) jadi kayak pikir, ini aminnya aku ikut mereka
atau mereka ikut punyaku. Kayak gitu sih sempet mikir kayak gitu tu, Apa
ya, ya ya udah lah. Terus sekarang, aku ubah kebiasaan, biasanya mereka doa
dulu, mereka doa selesai baru aku. Jadinya… Mereka kan nek doanya kan
(…) Heeh, heeh. Mereka, aku diam dulu. Mereka doa aku baru doa. (1/7,
228-235)
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d.

mencari teman seidentitas di universitas x.
Berada di universitas mayoritas muslim membuat Yessy mencari
teman yang juga beragama Islam sepertinya. Yessy mencari
informasi mengenai FKM melalui situs Universitas X. Yessy pun
berdinamika hingga menjadi pengurus.
Itu, Web Uni X. Web Uni X kan ngeliput kegiatan FKM toh Mas, Haah.
Terus tak searching kan, tak searching, ada pertemuan. Ada pertemuan, terus
ketemu, kita ngobrol, terus yo wis. Ikut jadi pengurus, sampe kemarin lengser.
(2/8, 292-295)

Berada di FKM juga membahas mengenai isu-isu yang beredar.
Hanya saja ia dan teman-teman FKM merasa hal tersebut bukan
ranah mereka dan merasa hal ini cukup sensitif.
Kita paling, apa, sharing aja sih, kan antar pengurus aja sih, gak, gak berani
sampe keluar keluar. Ya supaya. Pengurus, atau sama anggota? Pengurus
sama anggota si Mas, misal pertemuan rutin kayak gitu, kita ngobrol ngobrol.
Soalnya ya sensitif kan Mas, takutnya masih mahasiswa uda ngomongin
kayak gini, gitu lah. (2/11, 398-403)

Menjadi pengurus di FKM membuat Yessy merasa perlu untuk
membantu sesama muslim. Namun, ia cukup menyayangkan ada
beberapa teman muslim yang terkesan tidak berminat untuk
mengikuti kegiatan FKM dan keanak-kanakan.
Cuman kemarin, ini aku ngurusin adik tingkat yang emang dia tabrakan
pratikumnya, terus aku lobi ke wakaprodi nya dan switch jadwal, akhirnya
bisa. Bisa ganti. Karena, aku selalu bilang ke adik tingkat yang muslim, kalau
misal ada jadwal yang, misalnya kayak salat jumat itu berhalangan, bilang
ke aku aja, nanti kuurusin. (1/12, 438-443)

Aku lebih, emang menumbuhkan semangat untuk mereka tetep, opo ya,
kayak tetep di FKM itu emang susah. Ya, sekalipun banyak Muslimnya
cuman kan, mereka cuek kan Mas, cari kayak regenerasinya itu susah. (2/10,
374-378)
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Keberadaan FKM membuat Yessy merasa memiliki dukungan
sosial yang tidak ia dapatkan dengan teman di Universitas X yang
tidak seagama. Yessy menyayangkan teman-teman FKM tidak
berada pada satu prodi yang sama. Salah satu temannya yang
beragama Islam dianggapnya ekstrim dalam beragama. Ia tidak
ingin makan di kantin kampus karena tidak memisahkan secara jelas
makanan haram dan tidak. Ia juga menyebutkan ada teman muslim
yang tidak salat secara rutin. Berdinamika di FKM menyebabkan
Yessy berhubungan dengan komunitas muslim di universitas lain.
Yessy menjadi lebih bersyukur setelah mengetahui keadaan muslim
di universitas lain yang dianggapnya tidak lebih dibandingkan
Universitas X.
Ada sih, beberapa kali, cuman apa ya, mungkin kita lebih sharing nya tu ke
anak Muslim yang NRUA sama Kuma. Oh. Mereka juga ada lembaga (...)
Apa ya, mereka juga ngerasain apa yang kita rasakan di sini, jadinya, kalau
ada acara begitu, kita ngundang mereka, terus selesai acara kita sharing gitu.
(2/11, 413-418)

Kan aku ngelihat postingan instagramnya mereka juga kan Mas, Haah
Maksudnya kok bagus gitu, kok bagus bagus, kek acara mereka tuh gede
gede cuman, tapi pas sharing kemarin ternyata ini, tempat ibadah mereka tuh,
nek menurut aku sih ga sebagus punya kita di sini lo mas. Maksudnya anak
NRUA pun kalau mau nyari Mesjid tuh jauh tu lo Mas kampusnya. (2/10,
421-427)

Yessy mengatakan bahwa ia memilih untuk tidak mengikuti
komunitas muslim bila tidak berada di Universitas X. Hal ini
disebabkan karena Yessy membutuhkan dukungan dari teman
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seagama—sesuatu yang secara langsung ia dapatkan ketika berada
di universitas mayoritas muslim.
Mbak pernah kepikiran kalau sebagai muslim di, di mayoritas muslim
seperti apa? Yo, palingan ini, aku ga bakalan ngikutin komunitas, ya mas
(tertawa) Oh, malah ga ikut? Iya Mas, karena, apa ya? Ya udah kan, kan
sama sama temen-temen udah biasa kan, ga ada, ga ada sesuatu yang aku
butuhkan gitu lo Mas. Di FKM itu kan karena aku butuh, butuh keluarga,
butuh orang yang selalu mengingatkan aku, sekalipun aku ingat, jadinya ya
uda. (2/10, 354-361)

e.

mengatasi kesendirian di universitas x.
Yessy merasa sendiri di Universitas X. Ia merasa kesepian ketika
salat, berbeda ketika sekolah dulu. Ketika puasa, teman dekatnya
tidak melaksanakan puasa sehingga ia ditinggal ketika mereka
makan. Yessy juga tidak memiliki teman muslim di kosnya,
sehingga ia melakukan sahur sendirian. Untuk mengatasi hal ini,
terkadang Yessy akan menelpon teman dan menceritakan
keadaannya di Universitas X. Selain itu, tidak ada temannya yang
bersekolah di universitas yang bukan mayoritas muslim.
Ada ga temen-temen mbak yang tidak di, yang kayak mbak gini. Ada?
Atau bukan mayoritas muslim? Ga ada sih mas, kayaknya kebanyakan di
Cuman mbak sendiri? Iya. Yang lain pada ke sana semua? Iya. (2/7, 252255)

f.

orang luar, teman kampus, dan universitas x.
Ada prasangka yang muncul dari orang luar ketika mengetahui
identitas agamanya, seperti disangka bukan mahasiswa Universitas
X karena pakaian yang ia kenakan dan ketakutan teman kampus bila
ada orang yang mengenakan cadar. Yessy pun menenangkan teman
kampusnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47

Cuman ya orang yang ga tau nya, kemarin kan sempat beli di depan kan,
ditanyain sama orang lain, mbak anak UDE ya? Bukan (tertawa) saya
Universitas X. (ketawa) beli dimana? Di Susu Sapina itu loh, Oh ditanyain
mbak anak UDE. ya? Soalnya aku kan pakai pakaian tertutup kan, Heeh
mereka kiranya tuh saya tuh anak UDE. Terus, responnya? Kaget makanya
(tertawa) bukan anak UDE. (2/2, 67-74)

karena temanku tuh bilang kayak gitu loh, aku tuh takut loh ngeliat-liat orang
yang kayak gitu. Padahal aku bilang, gak apa apa. (2/5, 178-180)

Yessy pernah ditanya pernah ditanya orang luar perihal jumlah
muslim dan pengajaran agama di Universitas X. Yessy pernah
merasa tidak nyaman dan kesal dengan orang luar. Hal ini
disebabkan penilaian orang luar terhadap Universitas X yang
cenderung tidak sesuai dengan pengalamannya di Universitas X.
Pada awalnya ia tidak masalah, tetapi lama kelamaan ia marah.
Gimana Mbak pernah ditanya apa aja sih, soal (jeda) dari merekalah,
dari teman-teman. Ya paling nanya ya, gimana kuliahnya disana?
Agamanya gimana. Terus aku jelasin kalau di (jeda) di Medik itu semester 1
kan masih kayak universal toh Mas, terus yang masuk semester 2 kan uda di
pisah, ada filsafat sama teologi, jadi nya ya aku merasa tidak masalah, karena,
emang apa ya emang temen-temen ya cuman ya nanya nya cuman sebatas itu,
gak sampai menjerumus. (jeda) Menjerumus nya seperti? (ketawa)
menjerumus terus, maksudnya gak seperti orang lain yang ngatain aku itu loh
(ketawa). Oh (ketawa) jadinya kayak, mereka tuh, aku kuliah di sini, ya udah.
Lebih seringnya berbagi ilmu tentang kuliah sih, bukan masalah kaya, ngatangatai seperti. (1/5, 176-187)

Oh, kalau misal aku ditanyain kenapa aku masuk Universitas X ya gitu? Nek
aku sih awal-awalnya tak jawab santai mas, cuman ada titik di mana aku tuh
(jeda) emosi kan ya ditanyain gitu terus. (1/3, 110-113)
Apalagi kan, apa ya, banyak orang yang kaya apa ya yang menyayangkan,
kenapa ya aku kamu masuk di Universitas X sih, kan kayak gini kayak gini.
Cuman kan orang lain gak, gak ngerti keseharianku ketika aku disini, ataupun
mereka ga ngerti kenapa aku di Universitas X. (1/2, 65-69)

g.

pemendaman perasaan.
Ketika berdinamika di Universitas X, Yessy pernah mengalami
beberapa hal yang tidak biasa ia temui. Seperti tempat ibadah yang
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kurang dan suasana ketika puasa. Yessy kemudian berkata bahwa
hal yang terpenting adalah ia dapat beribadah.
Tempat ibadah si Mas. Jadinya kan, kalau di sini kan, cuman yang di lantai
tiga tok. Jadi kalau misal praktikum tuh, aku tuh di ini, bawa alat ibadah
sendiri. Iya, sajadah. Bawa alat ibadah sendiri, jadi di lab gitu. Oh,
disediain berarti? Izin sih sama asdosnya, Kak kalau mau sholat gitu, boleh
ga. Terus, yo harus cari tempat kan Mas. Memang disediain, tapi cuman ya
gimana gitu. E, Tau kan di sini kan setiap ruangan mesti di kasih Salib kan
Mas. Haah Terus… di Musholla kan ga ada salib. Terus kalau ada salib
tuh gimana? Ya udah si nek aku, yang penting aku bisa sholat (tertawa).
Kiblatnya mbak punya itu? Barat. Pasti di sini? Ya, pokoknya aku
menghadap barat (tertawa). (2/9, 331-342)

Ketika ada isu-isu luar yang berkaitan dengan terorisme, Yessy
mencoba untuk menghindar dan tidak merespon.
Enggak, Mereka gak terlalu membahas ke aku sih, tapi kalau kadang di grup
itu, ya sering bahas kek itu, cuman ya, ya aku kan mengantisipasi aja sih
(ketawa). Jadi mereka, biasa… ya biasa, cuman dari aku sendiri ada
ketakutan kalau (tidak dilanjutkan) (1/3, 72-76)

Begitu juga ketika puasa dan ada yang menawarinya makanan untuk
dibeli. Yessy akan mengatakan bahwa dirinya puasa dan memaklumi
karena temannya butuh tambahan dana untuk kegiatan organisasi.
Ketika ada doa bersama, Yessy memilih untuk berdoa sendiri. Meski
suasanya tetap khusyuk, tetapi Yessy lebih memilih untuk berdoa
sendiri. Yessy dan FKM mencoba untuk mengerti ketika alokasi
dana yang disusun berbeda dengan universitas. Begitu juga ketika
mengundang pembicara, Yessy dan FKM pasrah dengan pilihan
yang diberikan, namun tetap merasa tidak puas.
Ya otomatis mau nggak mau ya, kita harus ngikut, karena, kita kan kalau mau
konsul gitu kan ditanya, profil ustad nya kayak gimana, ustad yang mau kita
undang dari pihak kita itu kayak gimana, terus cara memandang ustad itu
terhadap Universitas X kayak gimana, kayak ribet gitu lo mas, udahlah
finally kita ngikut dari Mantri Kampus aja. Pas bukber tahun kemarin. Jadi
yang datang akhirnya? Ya ustad yang disuruh Mantri Kampus, bukan yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49

ini kita, kecuali kalau (jeda) acaranya diluar kampus gitu kan, kayak makrab
gitu, itu terserah kita ustad nya, cuman kalau di sekitaran kampus ya harus
ikut Mantri Kampus. (1/14, 499-509)

Setelah berdinamika di Universitas X, Yessy pada akhirnya merasa
terbiasa dan tidak merasa takut. Ia ingin fokus pada studinya dan
tidak ingin menghiraukan hal lain.
Aku ya, sama sih Mas soalnya (jeda) apa ya, kalau dari mereka yang penting,
(jeda) dari akunya (jeda) niat belajarnya itu sih Soalnya kan yang dituntut
disini kan juga kuliah, kan liat belajarnya kan, jadi mereka nggak terlalu
mempersalahkan ketika aku kuliah di manapun itu toh. (1/17, 641-646)

Yessy merasa bahwa semakin dekat dengan agama, maka akan
semakin banyak cobaan yang dihadapi. Yessy juga merasa berada di
Universitas X merupakan pelatihan dan bekal agama menjadi hal
yang perlu dilakukan. Akhirnya, Yessy merasa bahwa hanya diri
sendiri lah yang harus menguatkan diri.
Lebih menjaga diri aja sih mas. Maksudnya kan semakin dekat dengan agama,
kan semakin cobaan nya lebih banyak gitu kan (ketawa) Ya (ketawa) dan itu
benar benar tak rasain mas. Jadi kayak, menempatkan diri dengan semestinya.
Seperti apa? Ya, gimana ya (ketawa) maksud e, contoh aja contoh nya, apa
sih, kita kan juga ga berkumpul dengan komunitas muslim kan, dengan
komunitas lain, gitu. Apa ya mas, jadi kayak masalah, mesti kan jam mereka
mau makan, apa kan, babi, kayak gitu kan, kan kita ga tau, kita tanya gitu ya
mas, tak tanyain kan, itu makan apa e? Makan darah, makan darah digoreng
itu lo Mas. (2/6, 209-218)

Ya, pada akhirnya, apa ya, timbangan pahala atau apapun itu ya, individu ya,
jadi ya, jadi kalau di sini dilatih ya menurutku, membekali diri dengan halhal agama, karena memang bener-bener temenku yang apa yang, enggak di
bekali agama banget, di sini tu bebas banget gitu lo mas, nah aku kan
dibebasin, cuman aku kan, masih maksudnya masih sadar diri, ketika
orangtua membebaskan aku untuk, terus mengajakku beribadah jauh jauh ke
sana itu ya ada tujuannya kan, gak Cuma buat foto, posting (tertawa) atau
apa pun itu, tapi kan orangtua juga melihat kan perkembangan anaknya
walaupun gak ketemu, gak maksudnya gak setiap hari. (2/7, 267-277)

jadi ya pada akhirnya kita kan juga pada dilihat kan iya terlepas dari temanteman yang biasa dukung kita, ya memang harus kuat, sih. Toh kan juga, apa
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ya, kalau misal kita ga menguatkan diri sendiri ya, (tertawa) siapa lagi? (2/8,
280-283)

h. pengalaman kurang menyenangkan di universitas x.
Yessy

mengalami

beberapa

pengalaman

yang

kurang

menyenangkan di Universitas X. Seperti tempat beribadah yang
tidak banyak dan dianggap tidak mendukung serta ketika pembicara
yang diajukan oleh FKM tidak setujui oleh universitas.
i.

dukungan positif yang diterima.
Yessy merasa didukung ketika ia diingatkan untuk melaksanakan
salat oleh teman tidak seagama.
Kek gitu sih. Karena, apa ya Mas, misal akupun ga punya teman sholat,
temen di kelas, ada temen yang, temen yang dorong aku buat sholat, pun juga,
ya udah lah, ya maksud e, udah lebih dari cukup. Senengnya sih gitu, ada
temen temen yang kayak ingetin, loh kok belum sholat? (2/12, 457-461)

Begitu juga ketika teman dan dosennya menunjukkan ketertarikan
dengan agama Islam. Yessy merasa diterima.
kalau pas pelajaran, masih di semester 1, (jeda) PKN apa ya o? PKN
kayaknya sih, ya ya mimpin, jadi gantian gitu loh Mas, Haah. Jadi minggu
ini (jeda) kita kan Bhinneka Tunggal Ika, minggu ini yang Budha, minggu
besok muslim, nek gitu kan. Dosennya nanya kan, Mbak tadi artinya apa ya?
Kek gitu tadi, kan tadi aku mimpinnya lewat arab kan ya, kita kan ga tau kan
kalau kamu bohong itu doa apa, (semua bareng ketawa) (jeda) itu tak
jelasin itu tuh, ini Pak artinya, kayak gini kalau misalnya kayak Katolik gitu
kan bahasa Indonesia jadi Ah, iya (jeda) ah, (jeda) kalau yang Arab dosennya
nanya toh (ketawa) gitu sih. (1/8, 285-295)

Ya, gak pa pa sih, berarti dosennya merasa excited dong dengan doa saya,
karena beliau kan pasti pengen tahu soal lebih jauh soal, apa isi doanya kek
gitu kan, karena secara muslim kan dimana-mana pake bahasa arab kan, ga
pake bahasa Indonesia, yang mungkin lebih mudah orang ngerti, jadi agak
kaget sih kemarin (tertawa) ga nyangka dosennya minta, minta kek gitu
diartikan. (2/1, 25-31)

Iya si, sama teman-teman sekelas gitu, lagi pas pulang umroh ditanyain ni
kemarin di situ maaf, pas apa? Pulang Umroh tu lo Mas, Oh. Kemarin
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ditanyain. Di sana kayak gimana sama temen-temen sekelas. Ada beberapa
yang kepo kan, karena di daerah mereka kan mayoritas non muslim. Heem.
Kalau NTT kan mayoritas non muslim toh? Ya. Nah, temen-temenku yang
dari NTT sih yang biasa sering nanya gitu. Terus, e, pas mbak di Tanya itu
gimana? Ya tak jawab (tertawa). Aku juga seneng kok kalau ditanya Tanya.
(2/9, 318-327)

Yessy menganggap kampus merangkul mereka sebagai muslim.
Terlihat ketika tersedianya makanan halal dan pemberian amanah
kepada MK untuk mengadakan syawalan serta bersedia membantu
FKM.
Yang paling berkesan, aku ini sih dari kampus ngasih amanah ke MK buat
ngadain syawalan. Dari MK ngajak kita mahasiswa muslim, Nah kalau
syawalan tuh kan yang diundang apa kayak misal, apa kayak (…) yang
bersih-bersih kan mayoritas muslim mas, Heem, kalau syawalan yang
diundang tuh seluruh karyawan di Universitas X yang muslim beserta
keluarganya, dan, dan apa ya, tidak memungkiri bahwa di Universitas X juga
ada komunitas mahasiswanya jadi kita juga merasa tetep dilibatkan walau itu
dalam skala yang besar, biasanya kita buat acara sendiri gitu kan, nggak
acaranya kampus, ini kan dilibatkan gitu kan, jadinya ya gini, Universitas X
masih merangkul kita, masih merangkul kita untuk ikut dalam acara tersebut.
(1/13, 473-484)

j.

penerimaan identitas universitas x.
Berada di Universitas X menyebabkan Yessy merasa bahwa tidak
perlu melaksanakan aturan agama secara kaku.
(ada) temenku tuh ada yang over protective banget, jadi dia tuh kayak, dia
tak ajakin ke kantin ga mau, takutnya kalau ada babinya, Heem. Terus kita
makan jauh banget dong, dekat U.P. akhirnya (ketawa) U.P., U.P. sana? Iya.
U.P. itu, jadi kayak ya, cuman ya kalau uda tahu, ya jangan. Lebih protective
ke itu aja sih. Ke makanan juga. Makan, terus juga kalau teman-teman tuh
minum alkohol tuh biasa, maksudnya bukan sesuatu yang dosa gitu lo mas
kalau ditempatku kan dosa. Muslim ga boleh kan? Ya, ga boleh.
Memabukkan. Minuman yang memabukkan tu ga boleh. (2/6, 220-229)

Ia pernah dianggap bukan mahasiswa Universitas X karena pakaian
yang ia kenakan. Yessy juga menanggapi secara santai ketika makan
bersama dengan teman-temannya yang bukan muslim. Ia akan
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bertanya perihal makanan haram meski merasa agak segan. Berada
di Universitas X membuatnya memahami perasaan minoritas dan
berusaha menempatkan diri dengan semestinya.
berada di mayoritas, terus menjadi, di mayoritas yang bukan agama saya,
terus apa ya, ternyata tuh kompleks banget pikirin agama di, agama di
minoritas. Maksud e, jadi ngerasain kayak orang-orang yang bukan Islam di
Indonesia tuh kayak gimana. (2/10, 368-372)

Ketika puasa, ia akan menolak secara halus ketika ada teman yang
menawarinya makanan untuk dibeli.
Biasanya aku bilang, apa sih, ya nanti, kalau udah Magrib lah aku belinya
(ketawa) (ketawa) Oh ya lupa soalnya. (1/9, 341-342)

Yessy kemudian menganggap Tuhan adalah sama tetapi dengan
penyembahan-Nya yang beragam. Yessy kemudian bersyukur
berada di Universitas X setelah berbagi pengalaman dengan
komunitas muslim di universitas bukan mayoritas muslim yang lain.
Yessy juga bersedia untuk memberikan testimoni mengenai
pengalamannya di Universitas X bila diminta.
Ya, mereka sih ceritanya kayak gitu, karena ya, ga tau lah. Mereka ceritanya
sih kayak gitu. Masih bersyukur punya kita, masih ada tempat. Ya emang, ya
emang, apa ya, tiap kampus kan ya, sendiri-sendiri, jadi ya udah lah,
bersyukur aja lah, di sini masih, masih care sama yang Muslim. (2/12, 432437)

Tuhan kita itu sama, cuman cara menyembahnya itu aja yang berbeda, jadi
kenapa waktu ibadah kita berbeda, ya itu karena kiblat kita kan beda beda,
cuman dari perbedaan itu ya kalau di kelas kan kita juga ga ngomong agama,
jadi ya tetep, tetep, ya kita keluarga, yang disatukan di sini. (2/12, 452-457)

kemarin itu Universitas X itu bilang, kalau masalah habis NRUA itu kan
Universitas X ngasih, apa, ngasih kayak pendapat gitu juga Mas. Misal ada
ormas yang mau menurunkan baliho ya jangan langsung menurunkan, kita
diskusikan dulu, Universitas X bakal memfa (mengoreksi) memfasilitasi.
Nah, misal dari Universitas X memfasilitasi, dan Universitas X apa ya, minta,
apa sih, minta kayak itu loh, testimoni dari mahasiswa muslim yang sekolah,
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yang kuliah di sini, ya, saya pastinya bakal menjelaskan kehidupan beragama
saya di sini. Seperti apa, gak seperti apa yang mereka pikirkan di sana gitu,
a, mungkin partisipasi saya seperti itu. (2/2, 40-50)

3.

amri.
a.

alasan memilih universitas x.
Amri sebenarnya telah mendaftar di universitas lain yang mayoritas
muslim. Namun, ia masuk ke Universitas X karena keinginan
orangtua yang memintanya tidak menunda waktu kuliah, selain
akreditasi yang lebih baik dan dianggap dapat mempermudah masuk
kerja. Meski Amri sedikit terpaksa karena jurusan yang diterima di
Universitas X berbeda dengan yang diinginkannya.
kalau mau daftar kuliah tu juga milih-milih akreditasi gitu kan, Yang kemarin
dibilang kan, sebenarnya mau di Aksis, tapi karena keterimanya di sini
duluan dan akreditasi bagus di sini duluan, makanya saya pilih di sini. (3/8,
293-297)

b.

kekurangan informasi.
Berada di Universitas X merupakan pengalaman pertama Amri
berada di sekolah bukan mayoritas muslim. Orangtua dan dirinya
tidak memiliki informasi yang cukup tentang prodinya sehingga
sempat bingung dengan dengan prodi yang akan ia pelajari. Hal ini
sempat menimbulkan dilema antara kekurangan informasi pada
prodi dan mengenai akreditas kampus. Orangtua Amri sempat
menanyakan kesanggupan dirinya karena Universitas X bukanlah
kampus mayoritas muslim. Namun, Amri menyakinkan orangtuanya
karena Universitas X memiliki akreditasi yang lebih baik.
Tapi aku, sempat ibuku bilang begini kan, kenapa ga di Aksis, gitu. Soale
kan, nek di Universitas X kan keknya non islam semua, emang, anu po
sanggup gitu kan, terus Terus aku ngomong sama ibuku. Ya sanggup, gimana,
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akreditasinya pun masih bagus Universitas X gitu kan. Kalau misalnya ntar
lulus pun, kalau cara kerja kan kalian lebih enak kalau akreditasinya A gitu.
Gitu sih. (3/8, 297-302)

Media sempat memengaruhi ketakutan Amri di Universitas X.
Media mengatakan akan ada pembedaan di tempat non muslim.
tadi kan mas ngomong e, awalnya takut karena dikucilkan, kalau boleh
tahu kok Mas bisa berpikir seperti itu? Istilahnya, ada pengalaman atau
gimana begitu? Ga sih, maksudnya diliat, diliat di tivi-tivi itu lo, takutnya
Oh (tertawa) nanti kayak gitu kan misalnya, ih, kamu ini, opo, maksudnya
dibeda-bedain gitu lo takutnya nanti, gitu. Tapi ternyata enggak sih,
toleransinya. (3/4, 138-144)

c.

prasangka orang luar.
Amri merasa orang luar memiliki prasangka tertentu bila mengetahui
ia berkuliah di Universitas X. Amri dikira sebagai seorang nonmuslim.
di luar itu istilahnya mayoritas istilahnya dan balek sini kan minoritas
dan keluar lagi mayoritas. Ada perasaan-perasaan tertentu? Kalau aku
sih nggak ada. Cuman nanti di kira, kuliah di mana mas, kan misalnya samasama orang yang ndak kenal gitu kan, kuliah di mana mas, di Universitas X,
tuh. Oh, orang ini kek nya non deh, kadang juga perasaannya gitu. Kayak
gitu, ada gitu, tapi, tapi mas merasakan dia, Heem. Tapi sama orang yang
ga kenal. Haah. Tapi kalau sama orang yang kenal ya biasa aja. Terus,
waktu mas ditanya begitu, gimana perasaannya? Ehm, antara pengen
jawab males, ya males males pengen jawab, tapi kalau ngga dikira sombong
gitu kan, ya gitu sih. Jadi? Yah, kalau, yah, gimana ya, agak-agak kadang
suka ditanya begitu agak males gitu. Males duluan gitu. (3/13, 480-493)

Teman sekolah Amri juga memiliki prasangka bahwa masuk ke
Universitas X dapat berpindah agama. Mereka meledeknya, tetapi
Amri tidak terlalu mengindahkannya. Amri mengatakan informasi
teman-temannya mengenai Universitas X terbatas.
kurang tau sih, cuman kalau, ada sih yang tahu, suka ngejek-ngejekin gitu,
apa, anu, pindah agama gak nanti, gitu, ada yang gitu juga. Yo, tapi yo biasa
lah enjoy gitu. (3/5, 175-177)
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Orang luar ada yang mengingatkan potensi persaingan prodinya
yang semakin ketat dan ada juga yang mengejeknya. Orang luar
mengatakan setelah lulus akan menjadi tukang servis.
Ehm, enggak sih, cuman kadang sama sodara gitu, kuliah di mana jadinya?
Di Universitas X. Jurusan apa? Jaring. Wah, berarti lulus buka tukang servis
tivi dong gitu (tertawa) (3/10, 359-362)

d.

kebiasaan di tempat mayoritas muslim.
Amri mengalami beberapa hal yang berbeda dibandingkan dengan
kebiasaan yang telah ia lakukan di sekolah nya yang mayoritas
muslim. Seperti waktu beribadah yang kadang bersamaan dengan
waktu kuliah dan ketiadaan kebiasaan untuk salat bersama. Amri
merasa kampus kurang mendukung, sehingga ia perlu untuk
mengurus jadwal yang bertabrakan di sekretariat.
Kalau lingkungan pertama yang SMK tuh plusnya tuh jam nya uda disesuain
sama jam sholat gitu loh, jadi kayak tadi tuh misalnya, jam istirahatnya udah
di pas in sama sholat dzuhur. Kalau di sini kan enggak, kadang apa, sholat
Jumat aja masih tabrakan sama mata kuliah, jadi harus ngurus ini ke apa,
ngurus ke sekre, entar harus ngurus tukar jadwal di, maksudnya harus ribet
gitu loh, agak ribet sedikit sih (3/2, 73-79)

Amri juga tidak terbiasa untuk melakukan kunjungan bersama
teman non muslim. Berkunjung bersama dengan teman-teman MK
menjadi pengalaman baru baginya.
Ehm, pengalaman di MK, pengalaman sama MK tuh kurang e, cuman
kemarin tuh ada pengalaman sama MK tuh jalan-jalan ke Semarang itu, apa
namanya, Serawung, jadi tuh kayak, ngunjungin, kampus Unxyz. Ehm, Tapi
yang di Semarang, itu tuh Sistem tata. Pengalamannya cuman itu doang sama
FKM. Terus bagaimana, Oh, perasaannya atau gimana? Ya, Soalnya di
situ kan pesertanya dari Universitas X tuh tak pikirin Muslim semua, ternyata
campur gitu. Heem. Jadi ya, ternyata enak-enak aja juga, tempat-tempatnya
walaupun beda, beda agama, ternyata itu tuh juga enak, terus waktu di sana
pun, di kampus, anu kampusnya tuh Unxyz Sistemtata Haah Nah, ternyata
tuh di sana juga ada, toleransinya juga bagus kayak sini gitu loh, ada Musola,
ternyata di sana ada Mushola juga, uda disiapin kalau yang Muslim mau
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sholat di mana gitu, ya jadi ternyata nggak di sini doang gitu yang
toleransinya, tapi di sananya juga gitu. (3/7, 238-234)

e. dukungan yang diterima di universitas x.
Pengalaman Amri di Universitas X dirasa berbeda dengan informasi
yang ia terima pada awalnya. Amri merasakan toleransi yang
diberikan kepadanya sebagai minoritas, seperti adanya ruang untuk
beribadah. Amri juga merasa didukung di Universitas X. Temanteman mendukung dan mengingatkannya untuk salat.
Hem, waktu tau diterima itu, perasaanku tuh agak berat gitu loh. Agak berat
tuh maksudnya masuk ga ya, nanti kalau masalah ibadah terhalang ga, nanti
tuh khawatir, pokoknya ada kekhawatiran gitu, maksudnya kayak, di halanghalangin ga atau malah dipermudah. Ya itu tadi, khawatir doang.
Khawatirnya itu karena ibadahnya gitu, terganggu atau nggak. Terus setelah
dijalanin? Yah, di luar dugaanku gitu lo, jadi ternyata di sini tuh toleransi
nya, ternyata toleransinya ada gitu loh. (3/14, 505-513)

Ehm, kalau itu ya cuman anu sih, kalau sama teman-temanku tuh enaknya
tuh kalau, mereka tuh sering ini loh, sering ngingetin sholat yang apa, temantemanku yang non muslim tuh, kadang kalau udah jam 1 gitu, apa ga sholat
Ri? Udah jam 1 loh. Kadang suka diingetin gitu. Jadi ya ternyata enak juga
itu loh di sini. (3/2, 47-52)

f.

agama sebagai hal yang dianggap penting.
Amri memaknai agama sebagai pelindung dan pemberi batasan
norma. Amri merasa ibadah menjadi sebuah kebutuhan sehingga ia
memiliki keinginan untuk salat secara lebih teratur. Hal ini terlihat
ketika ia mengurus pergantian jadwal kuliah ke sekretariat karena
bertabrakan dengan waktu salat. Amri juga pernah menunda
pengambilan mata kuliah karena jadwalnya bertabrakan dengan
salat jumat. Hal ini disebabkan jadwal kuliah tidak dapat diganti.
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Amri terkadang merasa agak malas (cuek) bila dikira sebagai non
muslim karena berkuliah di Universitas X.
Kemudian kalau Mas, jadi kan istilahnya kalau jadwalnya kena sholat
jumat, berarti kan satu semester itu mas gimana, cara menanggu,
menanggulanginya gitu loh istilahnya. Ini kan kemarin istilahnya tuh aku
ada mata kuliah yang harusnya di ambil tahun ini, tapi karena emang jamnya
ga bisa dirubah, ga bisa ganti hari, jadi terpaksa aku ga ambil untuk tahun ini,
mungkin gitu. Itu yang agak ribet sih, terus ada solusi dari pihak univ atau
dari pihak mana gitu? Kalau sekre sih belum, belum tak apa, belum tau
juga tak Tanya gimana solusinya. Soalnya memang kelasnya tuh pas banget
dari Jumat itu, adanya jumat itu. Semes, jadi mas ambilnya? Untuk
ambilnya mata kuliah itu jadinya semester depan. Nek untuk mata kuliah lain
sih, untungnya gak tabrakan gitu. Untuk dari semester satu sampai sekarang,
baru kali ini tabrakan. (3/3, 98-112)

Menarik, menariknya ya tadi itu, ada tantangannya, ada usahanya gitu, jadi
lebih kerasa gitu lo, lebih kerasa kalau usaha buat diri sendiri, buat kebutuhan,
gitu lo. Kebutuhan, Maksudnya kebutuhan buat ibadah. (3/18, 667-670)

g. kesendirian di universitas x.
Amri merasa senang ketika menemukan FKM karena dapat bertemu
dengan teman yang seagama dengannya. Ia merasa tidak sendirian
di Universitas X.
Em, pengalaman pertama ya, nek pengalaman pertama tuh, ternyata tuh, tak
pikir tu sedikit gitu lo, maksudnya tak pikir cuman beberapa, di Universitas
X yang muslim. Ternyata, masuk FKM tuh ternyata banyak juga gitu lo, ya
seneng sih, ada teman-temannya yang seiman gitu. (3/5, 190-194)

Ia merasa sendiri karena tidak ada temannya yang satu sekolah
masuk ke Universitas X. Amri juga merasa sendiri saat puasa,
berbeda saat di sekolah dulu. Amri menganggap puasa di
Universitas X agak berat. Hal ini dikarenakan teman-teman
dekatnya di Universitas X bukan muslim sehingga ia pernah merasa
dilema ketika bulan puasa tiba. Ia bingung untuk mengikuti
temannya makan atau sendirian ketika temannya makan siang.
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Pengalaman, misalnya puasa deh, gimana sih, waktu puasa di
Universitas X? Kalau puasa di Universitas X sih, karena SMK kan di
mayoritasnya Muslim, jadi kan di satu kelas, kalau bulan puasa satu kelas
puasa semua. Kalau ini kan, kadang kalau, ya walaupun mereka gimana ya,
maksudnya akupun kalau, kalau ga ikut temen-temenku ini tuh, ya mau
kemana lagi? Soalnya temen-temenku yang memang deket, yang, e, kan
berlima, yang empat ini kan non, aku sendiri yang muslim, nah kalau ga ikut
mereka aku juga bingung kan mau ke mana, karena, kadang tuh jeda, jeda
kelas tuh cuman bentar gitu loh, kadang suka nemani mereka makan, suka,
nemani mereka kayak ke kantin begitu, jadi ya, bagaimana perasaannya?
Yah, kadang puasanya tuh agak berat tapi gimana ya kalau aku ga ikut
mereka nanti aku ke mana kan, masak aku di lorong sendiri kan, sendirian,
nungguin orang makan, ini ngapain, ga ada yang ngajak ngobrol gitu kan,
kadang tuh agak berat sih, puasa di sini. Tapi, karena ini udah, ini kan udah,
udah dua tahun di sini, jadi udah biasa, kalau semester satu kayak gitu, tapi
kalau sekarang sudah biasa gitu. Diejek. Tapi ya udah biasa aja gitu. (3/15,
546-564)

h. pemendaman perasaan.
Amri mengatakan telah terbiasa berada di Universitas X. Ia
mencontohkan mengenai terbiasa berpuasa di Universitas X—meski
cukup berat pada awalnya—atau candaan teman-teman kampusnya
yang terkadang menyinggung ke terorisme maupun makanan haram.
Amri mengatakan bahwa ia menganggap Universitas X hanyalah
universitas bukan mayoritas muslim dan tidak memiliki anggapan
lain.
Kalau, aku sih di lingkungan tempat temen-temenku si jarang nek nyinggung
kayak teroris gitu. Cuman, karena memang aku dari SD-SMK tuh temanteman kalau canda tuh suka kelewatan Heeh tapi juga ga pa pa (tertawa)
(tertawa) Jadi kalau di sini tuh bercandanya tuh juga ga pa pa gitu. Kayak,
daging babi gitu lo. Kadang ayo, makan. Makan apa? B2. Hem matamu
(tertawa) (tertawa) udah biasa gitu, jadi emang dari SMK, kalo bercandanya
tu emang kelewatan tapi juga biasa, terus masuk ke sini, kalau mereka
bercanda kek gitu, juga uda hal biasa gitu lo, jadi aku enggak terlalu, terlalu,
tak gak tak terlalu bawa hati gitu lo, jadi. (3/6, 225-235)

Ia merasa Universitas X memberikan tantangan dalam hal
pemenuhan kebutuhan beribadah, seperti penyesuaian jadwal
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berkuliah dengan salat atau perbedaan jadwal kuliah yang cenderung
berbeda dengan kampus mayoritas muslim.
Kalau anu, e, perbandingan nya sih, kalau di kampus lain keknya kurang ada
tantangannya. Karena tadi itu, nek mesti naruh jam-jam sholat, nanti udah di
pasin misalkan hari raya gitu, nanti kan mesti uda di paketkan gitu, paling,
paling dipas tuh hari Lebaran. Kalau PTN itu paling enak, soalnya bareng
lebaran. Karena memang liburnya ga keluar. Nah, kalau di Universitas X
sendiri kayak ada tantangan gitu, yang di harus, apa sekre minta jadwal, terus
nanti kadang, kalau lebih mepet, di jamnya mata kuliah, nanti harus izin
kuliah sama dosennya buat istirahat sholatnya, terus ini kan lebaran, kan
ternyata tuh, lebaran, kalau disini lancar baru UAS, baru UAS kan, jadi kek
ada tantangannya nanti tuh lebarannya sambil (respon semua: tertawa) nanti
bakal belajar ga ya (tertawa) yang lain pada seneng-seneng lebaran, sini
lebaran sambil belajar gitu, jadi kayak, aduh, ada tantangannya gitu. (3/16,
607-621)

Berada di Universitas X juga membuatnya menyesuaikan jawaban
ketika temannya bertanya mengenai Islam.
Kalau ditanya Muslim gimana ya, ya, aku tuh kadang juga suka tak jawab
tapi, seandainya gitu loh, ya karna agak nyerempet-nyerempet ke mereka
mungkin kurang berkenan di hati nek setiap, setiap mereka nanya itu, mereka
kadang ku Tanya seadanya, habis itu ku alihkan lagi ke pembicaraan lain gitu,
kalau mereka memang belum tahu, kuberi tahu, maksudnya tuh begini, gitu
loh, cuman kadang kalau pembicaraan agama gitu, kadang Cuma ku, ku
lewatin gitu loh, takutnya agak nyinggung mereka gitu kan, kalau perasaan
ketika ditanya gimana? Waktu ditanya? Ya perasaan di Tanya tuh cuman
bingung, bingung cari jawaban yang kira-kira pas buat mereka, terus biar ga
Tanya lagi, biar nyinggung juga sih, wis, perasaannya cuman bingung, apa
yang harus di jawab, takut nyinggung gitu kan. (3/17, 641-654)

4.

echa.
a.

alasan memilih universitas x.
Echa memiliki beberapa pertimbangan sebelum masuk ke
Universitas X, seperti ketersediaan fasilitas beribadah, akreditasi,
jarak kampus dan rumah, cara pengetesan, juga pelajaran yang akan
dipelajari. Ayah Echa menenangkannya ketika ibu dan dirinya
menangis saat diterima di Universitas X.
Aku sekali ga masuk, terus aku coba yang kedua itu masuk, aku bilang sama
Bundaku kan, Bunda, aku masuk gitu. Yang, dia tuh engga yang bilang apa-
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apa, kenapa masuk Universitas X atau gimana, tapi nangis. Jadi, aku,
bundaku tuh nangis. Ayahku tuh, ya udah, di, dijalani aja gitu kan. (3/9, 341346)

b.

ketakutan yang muncul.
Echa sempat takut untuk memulai sebuah percakapan. Ia menunggu
orang lain untuk memulai. Ia mengaku takut karena merasa jumlah
muslim lebih sedikit dan sempat merasa tidak aman karena ada isu
terorisme.

Ia

juga

merasakan

ketakutan

ketika

temannya

memberikan candaan berbau SARA. Ia takut merasa tidak diterima.
Ia juga merasa takut akan dihalang-halangi ketika akan beribadah.
Kalau anda nya gimana? Pengalaman sebagai mahasiswi muslim? Kalau
aku tuh, pengalaman masuk sini tuh takut. Heem Soalnya, e, merasanya tuh,
pas itu kan lagi, kalau ga salah lagi, panas-panasnya soal teroris gitu ya, terus
ya, apa ya, insecure aja, kayak takut. (3/1, 23-28)

E, iya sih, karena kan aku tuh takut awalnya di sini tuh, karena itu tadi kan,
e, sedikit jumlahnya kan kalau dibandingin sama yang non kan, ya pada
akhirnya ternyata sama aja sih, kayak yang aku rasain saat sekolah di negeri.
(3/2, 41-45)

Kalau aku sih, ya itu. Kalau awal awal ya masih takut gitu kan, jadi temanan
juga kadang nunggu di ajak dulu, jadi ga berani ngomong dulu kan, kadang
temen ngomong dulu kan, ayo Cha, bareng aja, baru aku bisa gabung gitu
kan (3/4, 122-125)

Ya, awalnya sih kek, ini orang kenapa sih, yang, kaget kan. Maksudku, aku
tuh udah tau di sini kan minoritas kan, terus dianya tau tau bercandanya
kayak gitu. Terus aku kek yang, ah, ini sebenarnya aku diterima nggak sih di
sini gitu? (3/6, 220-224)

c.

prasangka orang luar pada universitas x.
Ibu Echa menangis ketika Echa memberitahukan bahwa ia diterima
di

Universitas

X.

Teman

sekolah

Echa

pernah

pernah

menyemangatinya ketika mengetahui dirinya masuk ke jurusan
medik, tetapi ada yang mengatakan bahwa ia akan melepas jilbab
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setelah ia masuk ke Universitas X. Echa kaget dengan perkataan
temannya. Echa kesal pada temannya dan mengatakan bahwa di
papan promosi Universitas X saja terdapat mahasiswa berjilbab.
Kalau aku ya yang biasanya kan masuk di swasta tuh di tanyain prodi nya
apa gitu, kalau yang tau aku medik ya, wah, berat itu Cha. Semangat, gitu
kan. Terus, tapi ada yang nanya, satu orang sih, satu, tau tau nanya nya,
berarti kamu nanti copot jilbab gitu Cha? Hem (tertawa) (tertawa) Gimana?
Yo enggak juga aku. Ehm. Itu sih yang paling bener bener tak ingat gitu lo.
Soalnya pertanyaan nya tu langsung, berarti kamu copot jilbab Cha? Kuliah
di sana gitu. Perasaan, di baliho nya ada orang pakai jilbab . (3/5, 179-187)

d.

mengecewakan orangtua.
Echa sempat merasa sebagai anak yang mengecewakan orangtua
karena tidak diterima di universitas favorit. Ia membandingkan
dirinya dengan adiknya yang mampu masuk ke sekolah favorit.
terus seiring berjalannya waktu, aku tuh, aku tuh, seorang anak yang gak
banggain orangtuanya lo, soalnya kan disitu tu aku barengan sama adekku,
adekku nyari SMA dan dia dapet SMA favorit di Yogya. Sedangkan aku
disini kan, maksudnya, favorit orang-orang Yogya masih di U.G. gitu lo,
disini tu favoritnya juga favorit cadangan. (3/9, 346-351)

Adiknya sempat merasa putus asa karena ia tidak masuk ke
universitas favorit. Hal ini direspon sedih oleh informan karena ia
merasa adiknya adalah seseorang yang lebih baik darinya.
E, kek, mbak aja yang pinter masuknya di Universitas X gitu loh, terus aku
gimana ya gitu? Dia ngeresponnya ke aku tuh kek gitu, jadi dianya sendiri
tuh padahal, e, lebih pinter dari aku. Setiap pasang target, mesti terlampaui,
gitu kan. Terus, kok bisa ngomong begitu kan kadang aku juga sakit hati gitu
kan, tapi, ya udah lah, namanya juga masih kecil gitu kan. Mungkin belum,
belum ada kepikiran ke sana. Tapi, e, kebanyakan ya mendukung sih, karena
uda tau aku kayak tiap minggu itu try out, tiap minggu ikut ujian, dimana
gitu. (3/12, 449-458)

Meski pada akhirnya Echa bangga ketika mengetahui ayahnya
bangga padanya karena masih tetap menjalankan kewajiban sebagai
muslim meski tidak di tempat bukan mayoritas muslim.
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tapi disisi lain, sempat kan, diceritain sama Bundaku, ternyata ayahku tuh
sebenarnya bangga, aku disini tuh masih bisa sholat, masih bisa tetep pake
jilbab gitu, dan itu tu sebenarnya ayahku bilang kek gitu tu karena sempet,
ga ngerti sih, biasa toh ke, ditanyain sama rekan kerjanya. (3/10, 351-356)

e.

identifikasi kuat pada agama.
Echa memaknai semua agama mengajari hal yang sama: berperi
kemanusiaan, meski dengan cara yang berbeda. Echa senang dapat
menemukan teman yang memiliki agama yang sama dengannya. Ia
merasa tenang. Hal ini disebabkan tidak ada teman satu sekolah yang
satu agama dengannya.
Kalau aku lebih banyak ke PTN sih, ya itu kayak U.G., U.Y., terus U.N.,
terus ada yang keluar juga, kayak I.B., itu juga ada. (3/5, 165-167)

Aku, ya itu, seneng kan, nemu teman. Terus habis itu Ehm, rasanya tuh ayem.
Karena itu tadi, kan awalnya aku takut kan, makanya terus kek ketemu
teman-teman yang sama tuh kayak ayem banget gitu lo. Ya udah, nanti aku
minta tolong temen-temenku, mereka gitu. (3/5, 194-198)

Semua teman satu sekolah dengan nya di Universitas X bukan
beragama Islam. Kebanyakan dari mereka berkuliah di kampus
negeri ataupun di luar Jogja. Echa sempat mengeluhkan mengenai
jadwal kuliah yang bersamaan dengan waktu salat, tidak seperti saat
sekolah dulu. Sehingga kadang perlu melakukan usaha lebih untuk
salat dan terkadang hampir telat.
Sama sih, e, kalau SMA itu kan, jadi istirahat kedua itu, di pas in sama sholat
dzuhur, jadi nanti kalau uda bel gitu, otomatis sebentar lagi tuh adzan. Jadi
udah, jadi habis bel itu mesti aku sama temanku tuh, siap siap buat ke Masjid,
kan di sekolahku tuh ada, di sampingnya ada masjidnya. Ya, ehm, jadi habis
sholat tuh kita baru istirahat. Baru makan, baru, ya baru ngelakuin kegiatan
yang lain gitu, pokoknya dah kayak otomatis jalan sendiri. (3/2, 61-68)

pas jam pergantiannya itu jadi, jadi jedanya itu cuman sepuluh menit gitu kan,
terus ada kelas lagi, jadi itu bener-bener harus lari-lari kan untuk ke mushola
kan, soalnya untuk di kelas juga belum tentu kosong duluan kan, nah itu,
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terus tau tau nanti malah masuk kelas, dosennya udah ada, tapi ya itu sih,
untungnya masih bisa ke kejar gitu, ga telat banyak banyak gitu. (3/3, 90-95)

Ia bersyukur dosen mengizinkan ia masuk kelas. Ia kesal dengan
temannya saat dianggap akan melepas jilbab saat berada di
Universitas X. Ketika ada teman yang memuji dirinya sebagai
seorang yang alim, Echa mengatakan bahwa dirinya merasa belum
melaksanakan agama dengan baik karena ia masih belum
mengenakan pakaian yang lebih sesuai dengan agama. Ia
membandingkan dirinya yang tidak lebih baik dengan mereka yang
bersekolah di sekolah mayoritas muslim.
aku tuh sempet ini kan, bagaimana jika aku keterima di U.I. kan, soalnya kan
aku memang mau ke U.I. kan yang kedua, nah nanti aku malah merasa di
sana aku yang paling ga taat gitu kan, a, maksudku kan e, aku mikirnya itu
kampus Islam kan ya, aku mikirnya, mungkin kan ya pikirnya itu banyak,
banyak, kebanyakan orang di sana tu, e, yang perempuan tu pakai baju yang
panjang, maksudnya yang syar’i gitu kan, pakai rok, pakai baju panjang,
jilbab panjang, tu kan, sedangkan aku sendiri kan belum kayak gitu. (3/16,
589-597)

f.

pengalaman menyenangkan di universitas x.
Echa merasakan toleransi dari teman-temannya yang non-muslim
ketika diingatkan dan dipersilakan untuk salat. Dosen juga
membicarakan materi yang bersinggungan Islam dengan baik—
tidak menyinggung.
terus setelah itu kan, awal-awal itu ya dijalanin aja, tapi lama-lama itu juga,
enak aja gitu. Malah kadang-kadang kalau ada kerja kelompok gitu, ada azan,
temen juga nanya, kamu sholat ga Cha? Sholat dulu aja. (3/1, 33-37)
Nah, terus dosen sih ini, kadang juga apa ya, di pengajaran tuh juga bawa
bawa ini loh yang Muslim, kalau Muslim kan biasa puasa, biasa tuh nanti
gini gini gini. Jadi kan, kalau aku di medik kan kita kan mesti ada faktor e,
fisiologi tubuh yang berkaitan sama mahkluk kan, Haah, iya, obat. Nah jadi
itu tuh juga ini, kebawa gitu loh, jadi ya masuk masuk aja sih, dua dua nya
bisa nerima dan aku ya alhamdullilah terbiasa gitu loh. (3/4, 129-136)
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Ketika ada teman yang bertanya mengenai Islam, ia akan
menyesuaikan jawaban bila dirasa menyinggung mereka.
kalau di Tanya, soal Muslim tuh gimana si? (3/17, 640)
Sama sih, kalau aku ya lebih ke bingung kan, karena juga satu sama lainnya
ada sesuatu yang bertentangan kan, jadi kalau mereka Tanya ya aku jawab,
yang, mungkin, e, ada beberapa yang tak sembunyiin, kebenaran nya kek
mana gitu kan, tapi ya, itu kalau nyinggung mereka aja sih, tapi kalau e, ada
yang nggak nyinggung itu ya tak omongin, yang setauku tuh kayak gini gitu
loh. Terus, perasaannya, perasaaanya ada perasaan lain gitu? E, aku
lebih ke bingung sih. (3/17, 654-662)

Echa merasa lucu ketika temannya kaget dan meminta maaf padanya
karena tidak sengaja makan di depannya ketika puasa. Ia
mengatakan sebenarnya hal tersebut tidak masalah karena ia telah
terbiasa untuk berpuasa.
terus kalo soal ini sih ini, tau tau makan di depan ku, pas sadar aku tuh puasa
heem, kek, maaf Cha, Cha, aku lupa, gimana ini? Ya udah, aku bilang gitu
kan, makan aja, monggo, minum aja, aku bilang begitu kan, tapi, tapi masih
kayak gitu. Lucu aja sih, aku tu liatnya, Maaf Cha, aku lupa Cha gitu kan,
(…). Terus apa yang bisa mbak rasakan dari, ya itu. Kalau aku sih
rasanya biasa aja sih, sebenarnya, cuman ya kadang rasanya lucu aja, tapi
mereka tau tau sadar, kalau aku di situ puasa, terus, dianya tau tau minum di
depanku, di sampingku gitu terus minta maaf, terus tau tau, apa ya,
memalingkan muka, padahal aku tau gitu, dia tu minum gitu kan. (3/15, 569579)

g.

pemendaman perasaan.
Echa mengatakan bahwa ia terbiasa berada di Universitas X.
Universitas X dianggap Echa sebagai tempat yang seru dan
menantang. Ia merasa terus berada pada tempat yang mirip dapat
bosan. Ia merasa berada di Universitas X sebagai latihan sebelum
masuk ke dunia kerja yang lebih majemuk.
Ya gitu sih sebenarnya, kalau aku sih mikirnya sih, seru aja ya gitu, kalau
aku di sini kan, terus kalau aku di luaran sih, ya gitu kan, udah, udah ada
maksudnya timeline mereka juga beda sama sini kan, terus, di sini kalau
kayak mau paskah, mau natal gitu liburnya kan juga rada panjang kan ya,
kayak lebaran kan, jadi aku mikirnya aku tuh di sini kuliahnya satu semester,
kok rasanya kok cuman empat bulan gitu iya karena banyak banyak libur gitu
kan, terus coba kalau di luar gitu kan, pasti full, full ini kali ya, kan liburnya
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paling ya cuman libur lebaran sama idul adha kan, ya itu sih, kalau menurut
aku ya seru sih, lebih seru mungkin kali ya, karena kan uda di jalanin juga
kan sini. (3/16, 622-633)

Juga tu tuh, menurutku latihan buat ke depannya, lah maksudku kan aku dari
kecil gitu kan, sampek e, SMA gitu kan pasti di negeri gitu kan, terus
sekarang kan aku di sini, terus pasti kan dari sini aku keluar lagi kan, keluar
juga pastinya ketemua sama berbagai macam orang lagi, kan menurutku, e
itu sih, buat berlatih latihan ke depannya juga. (3/14, 537-542)

Ada teman kampus yang mengatakan bahwa dirinya akan dikira
teroris bila mengenakan cadar. Ada juga yang memberi celetukan
yang membuatnya merasa tidak diterima di Universitas X. Ia
meresponnya dengan setengah hati karena menganggap temannya
telah beberapa kali membicarakan hal seperti itu. Lama kelamaan ia
terbiasa.
Soalnya kan tadi ngomongnya sempat takut dengan ada kasus teroris
yang lagi hot nya istilahnya gitu kan, itu bagaimana dengan anda? (3/3,
114-116) Kalau aku sih, ya itu. Kalau awal awal ya masih takut gitu kan, jadi
temanan juga kadang nunggu di ajak dulu, jadi ga berani ngomong dulu kan,
kadang temen ngomong dulu kan, ayo Cha, bareng aja, baru aku bisa gabung
gitu kan. Terus habis itu kalau e, waktu kerja kelompok itu tu sungkan mau
izin sholat itu. Tapi ya itu, kadang satu dua teman itu tu malah nanya, loh
Cha, kamu enggak sholat baru itu, baru pergi. Soalnya ga enak juga kan, lagi
kerja kelompok terus aku tau tau pergi gitu kan. Nah, terus dosen sih ini,
kadang juga apa ya, di pengajaran tuh juga bawa bawa ini loh yang Muslim,
kalau Muslim kan biasa puasa, biasa tuh nanti gini gini gini. Jadi kan, kalau
aku di medik kan kita kan mesti ada faktor e, fisiologi tubuh yang berkaitan
sama mahkluk kan, Haah, iya, obat. Nah jadi itu tuh juga ini, kebawa gitu
loh, jadi ya masuk masuk aja sih, dua dua nya bisa nerima dan aku ya
alhamdullilah terbiasa gitu loh. Terbiasa seperti gimana? Terbiasanya ya
aku jadi ga takut dan mau, mau lebih e, ikut gabung sama mereka gitu. (3/4,
122-138)

Terus dia bilang kayak gitu. Kayak, Heh, gitu kan awalnya kayak gitu. Tapi
lama-lama juga kaya, akunya biasa gitu lo. Ga tahu kenapa malah, ya gitu,
dianya mau bercanda kek gimana malah biasa aja gitu. (3/6, 216-219)

Echa juga menjadi tidak takut dan mau bergabung bersama temanteman kampus. Echa mengatakan masalah dengan MK biasanya
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adalah miskomunikasi terkait peminjaman ruang untuk kegiatan
FKM. Menurutnya, hal ini tidak terlalu berpengaruh.
biasanya sama MK tuh e, kami suka miskom peminjaman ruang. Miskom.
Heeh. Jadi, jadi tuh ada yang udah ehm, nge-wa pengurus MK gitu kan, tapi
tuh dari pihak kami, pengurus FKM tuh ga ada yang ngambil kunci ruangan
itu, jadi seringnya miskom disitu, jadi nanti tau tau woro woro di grup kan,
ini kuncinya belum, diambil, gimana gitu kan. Padahal MK kan tutup jam
empat ya? Heem Pokok e cuman jam kerja gitu kan, terus kita kan pertemuan
kan sekitaran jam lima, setengah enam gitu kan, jadi malah, wah, ini gimana
gimana gitu. Hanya sebatas itu berarti? Heem. (3/7, 255-264)

h. harapan pada toleransi kehidupan beragama.
Berada di Universitas X membuat Echa bangga bisa berbaur dengan
teman-teman bukan muslim dan tetap mempertahankan identitas
muslimnya.
Kalau aku kebanyakan orang tau aku di Universitas X tuh, yang pertama tuh
kayak heran, Loh, Universitas X? Gitu kan. Karena tau sendiri kan aku pakai
jilbab gitu kan, lah, udah keliatan banget gitu kan, mungkin orang yang
ngomong kayak gitu tu tau, kalau Universitas X itu bukan, bukan apa ya,
kampus swasta yang itu kan, di bawah Yesuit tadi. Terus, e, terus kalau aku
sendiri sih sebenarnya malah bangga, soalnya aku masih diterima gitu lo,
maksudku, aku yang kayak gini, muslim dan pakai jilbab tuh masih diterima
di kampus, yang bukan mayoritas ku gitu loh. (3/13, 493-502)

Ayahnya juga mengatakan bahwa berada di Universitas X juga akan
memberinya sedikit tantangan dalam iman.
Kenapa di Universitas X sih Pak? Kan ada U.I., ada UDE gitu kan, terus
ayahku bilang kayak gitu, gak pa pa Pak, biar ada tantangan nya gitu loh.
Kalau di sama-sama Muslim, nanti dia biasa aja. (3/10, 356-359)

Echa mengatakan bahwa kehidupan beragama di Indonesia
seharusnya dapat seperti di Universitas X. Setiap orang bebas
beribadah sesuai dengan keyakinannya dan tidak perlu ribut tentang
agama.
Kalau aku sih mikirnya, e, ini lo, sebenarnya ini tuh Indonesia tuh kayak gini,
harusnya tuh kayak gini tuh kan, soalnya aku mikirnya juga, e, orang tuh
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kalau enggak beda tuh juga ga asyik gitu kan, masak semuanya sama gitu toh,
tapi tuh, kenapa cuman kek di lingkungan kayak gini bisa menciptakan
suasana-suasana akur gitu kan, kek sholat diingetin gitu kan, kalau mereka
mau ke gereja, ya monggo silakan, gitu loh. (3/14, 530-537)

Kalau aku sih, ini yang seharusnya ditunjukin ke masyarakat luas gitu kan,
maksudku kan, sekarang mesti ini kan, memang lagi sensi soal agama kan,
tapi kita di sini kayak ga peduli, jadi seharusnya tuh ini, itu yang harus di, di
liat sama masyarakat luas gitu lo, kan memang, e, yo ga bisa, ga bisa bohong
kan, Indonesia kan banyak banget macemnya, manusianya, jadi harusnya tuh
kayak gini. Kenapa harus serame itu di luaran gitu kan, kayak gitu sih nek
menurutku, jadi pengalaman ku tuh ya, menurut ku tuh seru gitu loh, karena
sesungguhnya tuh dan seharusnya Indonesia tuh kayak gini. (3/18, 671-680)

5.

bella.
a.

pengaruh orang lain.
Bella sempat merasa takut ketika berada di Universitas X. Ada orang
luar yang mengatakan bahwa berada di Universitas X perlu berhatihati karena bisa dipengaruhi untuk berpindah agama.
Oh, kalau reaksi sih kayak pertama ya seneng kalau diterima, tapi kalau
karena diterimanya di kampus yang non muslim begitu, kayak merasa takut
juga sih, takut ga punya temen, karena kita yang beda sendiri kan, pakai
jilbab, otomatis yang cewek pakai jilbab, terus, kalau kayak, itu sih cuman
tahun itu doang, kek bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu. (4/1, 23-29)

Hem, takutnya mungkin, e, ada sih yang bilang, apa, awas nanti dipengaruhin
gitu, di suruh pindah lah, kayak gitu. (4/1, 33-34)

Selain itu, Bella memilih Universitas X karena menuruti
orangtuanya. Saat itu Bella telah diterima di univeristas lain yang
mayoritas muslim. Namun, orangtua tidak mengijinkan karena
akreditasi. Orangtuanya berpendapat akreditasi yang baik akan
mempermudah Bella dalam mencari kerja. Bella mengungkapkan
penyesalan karena tidak bersikukuh pada orangtuanya untuk berada
di

kampus

mayoritas

muslim.

Bella

sebenarnya

tidak
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mempermasalahkan akreditasi selama bisa sambil memperdalam
ilmu agama.
Kemudian, pernah ga sih, kepikiran kalau saya tidak di Universitas X,
heeh, saya bakal kemana. Oh, kan saya juga ada, kemaren kan lulus di, apa
sih, di depan U.M. tu kan, UN, U.M. itu ada kayak, e, kampus yang is, eh
islam, ya, kampus yang islam, terus medik, tapi akreditasinya masih C. Oh,
yang itu, yang, daerah selatan, U.A.. Haah U.A. di sana. Aku lulus di sana
kan, jadi Bapakku, karena di situ masih C, aku disuruh cari yang A, biar cari
kerja gampang. Terus, ya udah, aku nurut aja. Aku tes lagi, terus dapetnya di
Universitas X kan, terus, aku tuh kek mikirnya, coba kalau kemarin aku
langsung ngomong saja, aku gamau di Universitas X, padahal aku maunya
di U.A.. Gak pa pa, walaupun akreditasnya C, tapi yang penting tuh aku
mendalami agama ku. Tapi, ya udah ga berani juga kan ngomong sama
orangtua. (4/5, 188-201)

Dia bilangnya cuman, kamu harus di Yogya, kamu ga mau tau harus kuliah
di sana, terserah mau kampus apa gitu. Yang penting akreditasnya bagus.
(4/6, 204-207)

Bella juga sempat takut tidak punya teman karena mengenakan
jilbab—terlihat berbeda dengan orang lain.
Terus juga, takutnya kek teman-teman kita tuh kayak ngomongin gitu loh,
apa sih kalian tuh, pakai jilbab an, atau kayak mana, kayak gitu. (4/1, 35-37)

b.

perbandingan dengan sekolah mayoritas muslim.
Berada di Universitas X merupakan pengalaman baru karena
sebelumnya Bella bersekolah di sekolah mayoritas muslim. Hanya
ada lima orang yang merupakan non muslim saat itu. Ia
menceritakan mengenai kebiasaan berdoa yang berbeda dengan di
sekolahnya. Di sekolahnya dulu pemimpin doa adalah laki-laki,
sedangkan di Universitas X tidak harus laki-laki.
soalnya kalau di sekolah-sekolah Islam yang mimpin doa itu cowok, iya, Iya
kan? Kalau di sini kan mau cewek, mau cowok terserah, kebanyakan cewek
malahan, jadi kebanyakan kalau mau mimpin doa sekarang di kelasku ratarata mereka. (4/10, 370-374)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69

c.

pemaknaan yang kuat pada agama.
Bella memaknai agama sebagai hal yang harus dimiliki oleh setiap
orang agar mengetahui benar dan salah. Seperti hubungan pria dan
wanita yang tidak boleh terlalu dekat atau saling menghargai antar
sesama.
Itu sih menurutku, setiap orang tu harus punya agama gitu biar bisa saling
menghargai, satu sama lain. Terus, biar kita bisa takut pada sesuatu hal biar
kita gak kayak, gak pa pa sih kita ngelakuin ini, mungkin kan gak boleh kan
kalau kita gak punya agama, punya agama kita pasti kayak, gak boleh, ada
ajarannya, kita gak boleh gini, gitu. Terus juga, e, peranan agama besar
banget sih menurutku, buat diri sendiri. Ada contohnya? Contohnya, oh,
misalnya kek, e, di akunya kan ga boleh pacaran, heem, jadi, itu kayak, gak
boleh la, diajarin, ya kita kayak ngomong sama orang ya biasa-biasa aja, ga
boleh kayak terlalu deket, atau kayak gitu. Terus juga yang kayak e,
ngomongin apa, misalkan rasis ya, itu kan juga ga boleh kan, jadi, ya itu
contohnya, lebih bisa menghargai di sini. (4/2, 64-76)

Bella merasa ada beberapa hal menurut Islam yang mengekang
dalam berkomunikasi, seperti pemakaian cadar. Bella lebih memilih
untuk mendalami agama dibandingkan kuliah.
A, kalau saya sih, keinginan gak bercadar, tapi pakai jilbab yang Syar’i saja.
Oh, iya iya. Kalau, kenapa? Soalnya sih, kita kalau mau bertemu sama
orang, harus apa sih, komunikasi, komunikasi tuh harus tatap menatap kan,
jadi ga mungkin kita tutup mulut tuh terus mereka mau ngomong, nanti salah
orang gimana? Atau gimana kan juga ga enak, ga enak buat ngobrol sih,
menurutku. (4/9, 306-312)

Palingan sih, kalau aku sih tujuan hidup sih, hidup sebenarnya lebih pengen
kayak lulus aja, yang kayak, ga usah kuliah, tapi aku lebih mendalami ke
agamaku, kayak misalkan aku masuk pesantren aja, terus kayak belajar
alquran, kayak gitu. (4/5, 180-184)

Bella juga berpendapat bahwa hanya sebuah kebetulan teroris
beragama Islam karena tidak semua muslim seperti itu.
Menurut mbak, e, yang muslim-muslim di sana tuh kenapa sih bisa
begitu istilahnya? Yang ngasih bom itu? Yah, sejenis yang begituan.
Kalau menurut saya sih itu bukan dari, mungkin kita kan, mungkin aja teroris
itu beragama Islam. Tapi, gara-gara dia beragama Islam tu, jadi semua orang
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Islam tuh langsung kena gitu loh, padahal ga semua orang Islam tuh pasti
ngelakuin kayak gitu. (4/8, 297-303)

Bella juga mengaku akan melakukan taaruf jika tidak Tuhan
mengizinkan (insyaallah). Bella juga ingin menghargai tujuan hidup
masing-masing orang.
Berarti mbak, bakal taaruf, istilahnya begitu? Yah, kalau, yah, Inshaallah
iya. (4/4, 115-116)

Maksudku, kalau aku sih lebih kek, apa sih, mereka ngomong kayak gitu ya,
saling menghargain saja lah, soalnya kan kita juga ada tujuan masing-masing
hidup, terus mereka juga ada tujuan masing-masing juga, jadi, kalau di sini
itu, aku jadinya kayak, lebih tahu kayak, memang bener-bener mereka tuh e,
Kristen, agama Kristen atau agama yang lain lain tuh ada cara ibadah nya
masing-masing, sama kayak Islam kan sholat, lima waktu, mereka juga ada
tiap sabtu minggu, kayak ke gereja, atau apa, jumat pertama, atau apa gitu.
(4/5, 169-178)

d.

isu luar.
Terorisme sempat menjadi isu ketika Bella di Universitas X. Teman
Bella pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan terkait
isu ini. Temannya pernah dikira teroris karena ia mengenakan jilbab
saat mereka berjualan di gereja dalam rangka kegiatan kepanitiaan
kampus. Bella mengaku kaget. Bella juga khawatir reaksi temannya
padanya setelah kejadian terorisme.
E, sebentar, pernah ga sih ketika tahun 2017-2018 itu ada peristiwa di
luar, heeh, di luar Indonesia, di luar, yang berhubungan sama muslim.
Heem, pernah ga di Tanya yang begitu, begituan. Sebenarnya sih ga
pernah ditanyain yang begituan, tapi kan kemaren ada kejadian yang kayak
bom itu ga sih, haah. Nah, itu bikin kayak aku takut, kayak nanti tementemenku gimana ya, reaksinya kayak gitu kan, terus juga kemaren, kita juga
ikut panitia ostri yang tahun lalu kan, jadi kita kan juga ada jualan di gereja
gitu yang cari dana, jaga parkir, kayak gitu nah. Temenku tu jagain di sana.
Terus, tiba-tiba kan dia pakai jilbab juga kan, ditanyaain sama orang gereja
di sana, di sana tuh langsung kayak gini, mbak mbak mau kemana, kek gitu
dia kan, gak kok mas, ini mau jualan, untung ada teman-teman lain bantuin
kan, cuman gitu doang, sih. Tapi kalau aku sih belum ada kejadian yang
kayak gitu. Kalau mbak di posisi temennya mbak itu gimana? Palingan
si kayak langsung kaget gitu kan, padahal kita gak tahu, gak ngapa-ngapain,
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kita mau jualan di sana, terus kayak kaget, ya agak ketakutan pasti lah kayak
gitu. (4/8, 278-297)

e.

kesendirian.
Bella merasa sendirian saat berada di Universutas X. Semua teman
satu sekolahnya bersekolah di kampus mayoritas muslim.
Jadi kayak kampus, sejenis kampus Universitas X ini, yang tidak di
mayoritas Muslim. Temenku, maksudnya SMA gitu? SMA. Gak ada.
Cuman mbak sendiri? Ya, cuman sendiri. Semuanya Islam. (4/6, 208-211)

Ia senang ketika mengetahui keberadaan komunitas muslim di
Universitas X. Ia memandang FKM sebagai tempat untuk
mengumpulkan teman seidentitas dan saling menguatkan. FKM juga
membahas mengenai apa yang dirasakan anggotanya, jika ada yang
tidak menyenangkan akan disampaikan ke MK.
Terus bagaimana perasaan mbak ketika tau, ketika tau oh, ternyata ada
FKM, gitu. Oh, kemaren kan waktu di expo ya, iya tau tau kayak gitu. Expo.
Yang di Expo ospek itu kan aku taunya yang FKM, yang gede kan, jadinya
kayak, ga mungkin juga aku bakalan ikut terus menerus, kalau yang FKM.
Jadi, pas expo ostri itu, ada FKM apa, UKF, apa namanya, Ratesfi. Jadi, aku
langsung kayak senyum gitu lo, dari yang awalnya murung, liat orang-orang
kek gitu tuh langsung senyum aja, terus aku daftar walaupun ga disuruh, aku
langsung tulis nama ku di sana. Seneng. (4/6, 214-223)

tuh memandang FKM seperti apa? Tempat kayak kita bikin acara, terus
sama untuk ngumpulin-ngumpulin orang. Ngumpulin orang yang seagama
sama kita. Itu aja walaupun kita uda bikin kayak gitu, banyak orang yang
belum tahu, kalau FKM itu ada, terus, e, kayak kita kan misalkan di agama
juga ada syawalan begitu kan, lalu kemarin bukber yang kita bikin, jadi itu
kayak, kalau kita gak ada, kemungkinan gak ada yang bikin rencana mau
bukber. Terus kita juga cari-cari panitia kayak gitu. (4/9, 338-346)

Palingan kita membahas kayak, misalkan kita datang kan, mau sharing,
kayak, a, ada yang gak enak, atau yang enak, dibahas di sana, biar nanti
misalkan, yang ga enaknya, nanti dibahas, nanti kita bisa ajuin ke MK. (4/3,
97-100)
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Bella merasa lebih takut ketika berada di Universitas X karena
berbeda. Ia tidak pernah ditanya oleh orang luar mengenai
Universitas X karena ia akan bercerita.
Kalau keluar sih biasa saja, kalau kayak, misalkan dari salah satu sodara kan,
kuliah nya dimana? Di Universitas X. Oh, itu, kampusnya yang Kristen itu
ya? Iya. Gimana disana ya? Cuman ditanya itu doang, pernah sampai
ditanyain, sampai gimana gak? Gak ada, paling aku yang cerita, tementemenku tuh kayak, kita kan ada puasa, mereka juga ada puasa, gitu doang.
(4/4, 144-150)

f.

keinginan untuk diperhatikan.
Bella senang karena diterima di Universitas X yang merupakan
kampus non muslim. Ia merasa senang ketika teman-temannya
mengucapkan selamat ketika lebaran tiba.
oh, palingan yang kayak, kayak apa sih, hari lebaran gitu sih, temen-temen
pada kayak langsung nge-pc masing-masing gitu, selamat hari raya ya, gini
gini, gitu aja. (4/2, 49-52)

Bella merasa kampus memberikan dukungan melalui MK. Ia merasa
lebih perlu untuk menjaga omongan karena jarang menemukan
teman-teman berbeda agama.
Palingan, mereka kayak baik-baik semua sih, kayak mau pinjam ruangan
yang di MK itu buat diskusi tu, mereka selalu pinjemin. Kek gitu. Terus kalau
misalkan masalah dana gitu sih, ngga ada, ga ada masalah. (4/3, 84-87)

Perasaannya sih kayak aku tuh lebih jaga omongan aja gitu, soalnya kan di
SMP SMA, apa SD SMP diajarin lebih menghargai gitu kan, sama sama
sama manusia lah, walaupun dulu belum tahu, memang tahu ada agama yang,
lima agama itu, tapi, belum pernah nemuin orang-orang yang kayak gitu kan,
yang beragama yang berbeda, jadi ya udah, kek gitu, terus pas SMA kan
nemuin tuh, temen-temen yang, beda agama, Kristen, terus, aku, e, aku sih
gak pernah ngomongin, tapi kayak biasa kan teman SMA, terus sering
ngomongin gitu kan, eh elu, jangan makan bareng dia, nanti dia ngajakin
makan babi gitu, gitu kan. Nanti diomongin la banyak, soalnya kan orang
Batak ini ini ini nih. Maksudku, kalau aku sih lebih kek, apa sih, mereka
ngomong kayak gitu ya, saling menghargain saja lah, soalnya kan kita juga
ada tujuan masing-masing hidup. (4/5, 158-172)
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Ia merasa senang karena teman-temannya bertanya mengenai Islam
kepadanya. Ia merasa teman-temannya banyak dan saling terbuka.
Sampai sekarang merangkum pengalaman mbak. E, apa ya, beberapa
kalimat ya? Ya, kalimat, kata boleh la. Ah, luar biasa (ketawa) (ketawa)
kok bisa mbak ngomong kayak gitu? Soalnya aku seneng kuliah di sini,
temenku pada kek banyak, terus menghargai banget, terus sama-sama
terbuka. (4/10, 352-357)

g.

penyesuaian diri.
Bella cenderung diam dan tidak banyak bertanya ketika awal berada
di Universitas X. Ia sempat minder karena berbeda di awal kuliah,
tetapi lama kelamaan ia terbiasa.
kemudian biasa, pas perkuliahan gimana? Hari-hari perkuliahan? Ya,
hari-hari perkuliahan, ya kayak biasa, kayak gak ada apa-apa, gak. Pas
mbak masuk, e, oh, pertama kali? Ya. Oh, masuk pertama kali tu masih
kayak diem, gitu kan, datang ya pertama kali kenalan sama temen-temen,
tapi masih kayak menyesuaikan diri gitu, kayak diem, ga banyak nanya, itu
tuh. (4/2, 39-45)

Oh, kalau bareng temen sih sekarang aku kek merasa biasa-biasa aja,
palingan pas pertama Ospek kemarin aku merasa gak pede gitu kan, kek
banyak orang, terus aku sendiri yang pakai jilbab, cuman merasa kek gitu
doang. Tapi setelah lama kelamaan? Biasa aja. (4/9, 317-321)

Bella sempat terkejut saat mengetahui makanan yang haram menurut
Islam dijual di koperasi kampus. Meski ia tahu bahwa telah dipisah,
tetapi ia tetap takut. Bella juga merasa fasilitas beribadah yang
kurang mendukung sehingga ia menunggu lama untuk mencari
tempat salat dan berwudu ketika masa ospek. Ia juga merasa musala
yang ada di Kampus X7 kurang mendukung.
Kopma ada jual kayak sate apa gitu, kemaren kan, jadi kayak pertama kali
dulu itu, jadi takut belanja di Kopma. Pas uda denger, pak ini sate apa ya?
Sate anjing, bapaknya bilang begitu kan, jadi, loh, di sini ada jual juga? Ku
bilang gitu kan. Jadi, aku kayak takut cemar gitu lo sama makanan yang di
atas, padahal gak pa pa, cuman tahu doang, donat, biasa biasa aja kan.
Padahal bapaknya itu, apa, yang kayak gitu tuh ditaruh di bagian bawah gitu.
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Terus kayak masalah pas fasilitas, palingan pas Ospek ya, aku, kayak, Ospek
itu pas kita, kan di Kampus pusat gak ada Musholla ya, kalau kemaren, punya
ku belum ada Mushola, jadi sholatnya tuh kita masih nunggu lama lagi buat
cari tempat, terus ambil wudhu nya itu belum layak tempatnya. (4/9, 324336)

Ia dan FKM telah membicarakan mengenai hal ini, meski ia tahu
akan susah untuk dilaksanakan.
terus kayak di Musholla itu, misalnya, kan musholla kita masih kecil kan,
masih kayak, mau dibilang gak layak, layak tuh, masih belum layak juga.
Terus, e, mau minta ngajuin gitu kadang kan, susah juga kan ngajuin, paling
kita ngomongin gitu. (4/3, 101-105)

Bella mengatakan tidak ada perbedaan dan cenderung sama antara
Universitas X dan situasi luar. Begitu juga ketika mengikuti
kepanitiaan. Ia merasa seperti kepanitiaan pada umumnya.
Apakah ada perbedaan pengalaman ketika sebagai seorang mahasiswa
Muslim di Universitas X, kemudian sebagai muslim di Indonesia?
Perbedaannya sih, kalau yang aku alamin sih ga ada perbedaan, sama aja
malahan. (4/4, 135-138)

Pengalaman palingan ikut panitia-panitia doang. Itu bagaimana? Kek
panitia, biasa aja sih, ga ada pengalaman, kek panitia pada umumnya. (4/7,
249-251)

Bella merasa Universitas X sangat mendukung dalam untuk belajar,
baik melalui fasilitas maupun tenaga pengajar. Berada di Universitas
X membuatnya mengetahui ada perbedaan dari pengalaman dan
informasi yang diterima. Ia tidak perlu merasa takut karena berada
di Universitas X tidak berbeda dengan di luar.
fasilitasnya udah bagus, terus dosen-dosennya uda kayak bagus, masuk terus,
gak cuman kasi tugas doang, terus ujiannya ya ujian, ga pernah kasih hometake gitu kan punyaku, take-home gitu. Terus, lab-nya juga lumayan, udah
bagus banget malahan (4/8, 266-270)
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Setelah dijalani sih, kek biasa aja, kek temen-temen pada biasa, ga ada yang
harus ditakutin, semuanya sama kek gitu. (4/1, 29-31)

Ia belajar menghargai orang lain yang berbeda agama. Ia juga merasa
teman-temannya tidak perlu sungkan pada dirinya ketika puasa
karena memang terbiasa dari kecil untuk berpuasa.
Ya, pengalamannya sih ga terlalu banyak sih, e, yang kayak kmaren aku
bilang, pengalaman kayak mungkin mereka cuman bilang, menghargai, lebih
sering menghargai, bisa menghargai gitu, terus e, apa ya, terus lebih bisa juga
kayak, e, kayak temen-temen yang kayak aku kan dari SMA kan juga satu
semua kan, satu agama gitu Heem jadi kayak lebih bisa menghargai di sini,
daripada yang dulu, loh ini gimana ya ngomongnya? Pokoknya menghargai
gitu lo, lebih bisa menghargai, e, siapa yang menghargai? Saya, Oh,
soalnya kan dari dulu kayak, temen, ya cuman itu-itu doang, engga ada kayak,
engga ada, segan-segannya gitu loh, langsung aja gimana, kan kalau sekarang
itu kayak lebih beragam apa, beragam juga kan lebih bisa menghargai kayak
gitu. (4/1, 7-20)

Kalau puasa itu kek teman-teman tuh lucunya kayak gini, kan kita puasa kan,
jadi, mereka tuh kayak, makan, kan kita makan kan sambil japok kan, kerja
kelompok. Jadi, di sana tuh cuman aku sendirian yang puasa, terus mereka
bilang, sorry ya Bel, dia bilang kayak gitu, aku minum bentar, padahal gak
pa pa gitu loh, kan kita juga uda biasa dari kecil kan uda diajarin belajar buat
nahan itu, nafsu makan kayak gitu. Gitu aja. (4/2, 53-60)

D.

Analisis Data
Analisis data dilakukan untuk mencari pola dari kelima informan. Hal ini
dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama dari penelitian ini, “Bagaimana
dinamika identitas sosial yang terjadi pada mahasiswa muslim yang ada di
Universitas X?” Secara umum, tema-tema yang muncul dapat dikategorikan
dalam tiga kategori besar, yaitu pemendaman perasaan, peneguhan identitas
sebagai muslim dan penerimaan identitas mahasiswa Universitas X.
1.

pemendaman perasaan.
Pemendaman perasaan dilakukan informan sebab informan mengalami
pengalaman yang dianggap kurang menyenangkan dan menyenangkan
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sebagai muslim di Universitas X. Pengalaman-pengalaman ini membuat
informan menarik kesimpulan bahwa dirinya perlu untuk menerima
identitas sebagai mahasiswa Universitas X dan meneguhkan identitasnya
sebagai seorang muslim. Pemendaman perasaan juga dapat dilihat
sebagai proses penyesuaian diri.
Pengalaman kurang menyenangkan yang dirasakan Informan disebabkan
karena informan hampir tidak memiliki pengalaman berada di institusi
bukan mayoritas muslim. Alasan informan memilih Universitas X lebih
didasarkan pada: akreditasi universitas, jurusan yang tersedia, dan
kemungkinan bekerja setelah lulus kuliah. Alasan ini kemudian diperkuat
dengan dukungan dan dorongan dari orang yang dianggap dekat, jarak
tempat tinggal ke Universitas X, dan tersedianya tempat untuk beribadah.
Informan juga kurang memiliki informasi bagaimana (suasana) berkuliah
di Universitas X.
Pertanyaan: “Apakah sebelumnya sudah tahu mengenai Universitas
X?”
“Kalau saya tuh awalnya malah nggak tahu ya, kalau Universitas X itu yang
mayoritas katolik. Awalnya ya ngga tahu. Semester awal tuh dikasih tahu kalau
ini tuh mayoritas Katolik. Oh anu tak bilang oh begitu. Terus kamu gimana di
sini? Cuma jawab (jeda) ya nggak papa sih kalau mayoritas Katolik kan, yang
saya carikan kuliahnya gitu loh bukan yang lain gitu. Cuman gitu sih.” (Abdhi,
1/4)
“Sudah. Temanku kan uda keterima duluan ya, Oh, terus dia cerita.” (Yessy,
1/15)

Pertanyaan: “Kenapa memilih di Universitas X?”
“Kalau aku dulu sih, enggak milih-milih ya mau negeri atau swasta Haah. Yang
penting jurusannya saya suka gitu loh.” (Abdhi, 1/15)
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“Kalau saya itu seringnya ditanya tu gini, misal, kok, kenapa kuliah di sana? Kan
yang lain banyak seperti U.Y., U.M., terus UDE yang, yang, yang bukan
mayoritas Katolik gitu loh. Ya. Terus ya aku nyarinya yang prodinya gitu lo,
yang di tempat lain ga ada. Nyarinya di sini. Itu doang sih, kan aku memang
sama prodi di sini gitu loh, Teknik. Soalnya yang lain gitu, di tempat lain ga ada.
Jadinya di sini.” (Abdhi, 1/6)
“…akreditasinya pun masih bagus Universitas X gitu kan. Kalau misalnya ntar
lulus pun, kalau cara kerja kan kalian lebih enak kalau akreditasinya A gitu.”
(Amri, 3/8)
“…kita tuh juga ngejar akreditasi dari prodi sendiri kan, jadi kan, kadang tuh
juga ada orang-orang yang mengkesampingkan kuliah di kampus mana, tapi di
jurusan mana dengan akreditasi apa gitu biasa nya kalau sekarang.” (Echa, 3/8)
“…Aku lulus di sana kan, jadi Bapakku, karena di situ masih C, aku disuruh cari
yang A, biar cari kerja gampang. Terus, ya udah, aku nurut aja.” (Bella, 4/6)
“Cuman ya aku sempat tanya ke teman-teman dan pernah bilang kalau kamu
nyaman ya udah nggak apa-apa, toh kamu juga sopan pakaian mu, enggak yang
terbuka gitu. Ya udah. Dapat dukungan sih, dari teman-teman, jadinya sampai
sekarang nyaman-nyaman aja.” (Yessy, 1/1)
“Tapi karena, emang karena disuruh tahun, tahun itu waktu itu harus kuliah, ga
boleh ngangur gitu kan, ya udah, terpaksanya diambil gitu loh.” (Amri, 3/8)
“Jadi, aku, bundaku tuh nangis. Ayahku tuh, ya udah, di, dijalani aja gitu kan …”
(Echa, 3/9)
“Sebenarnya sih gak ada kejadian, tapi kan orangtua juga nyuruh kuliah dulu,
jadi ya harus, mau ga mau, nurutin kata orangtua.” (Bella, 4/5)
“Terus Bundaku sendiri bilang, udah cari aja yang swasta, terserah mau yang
mana gitu kan, U.I., UDE, atau Universitas X gitu kan ngomongnya, terus aku
mikir juga jarak tempuh kan, rumahku juga di desa, dan yang memungkinkan
tuh antara sini, di Universitas X atau di U.I., karena kan UDE kan jauh banget
kalau di tempatku kan, nah terus, habis itu, aku bilang sama Bundaku. Aku coba
Universitas X dulu, aku bilang gitu kan, baru U.I.. Karena temenku di U.I. lima
kali tes baru masuk.” (Echa, 3/9)
“… jadi ayahku tuh punya kenalan dosen medik. Nah, ibu dosennya tuh sempat
bilang ke ayahku, kalau mau masuk, di Kampus X7 tuh juga ada Musholla gitu,
masih terjaga kok Pak ibadahnya gitu kan …” (Echa, 3/1)
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Pertanyaan: “Bagaimana suasana ketika di sekolah dulu?”
“Kalau aku dari SD sampai SMA tuh kebetulan di muslim, tapi yang SD SMP
tuh NU.” (Abdhi, 1/7)
“A, SD sampai, TK (tertawa) sampai SMK tuh muslim semua.” (Yessy, 1/6)
“Ini sebenarnya pertama kali sih, kuliah di, apa, di, maksudnya di lingkungan,
pendidikan di lingkungan Katolik gitu, jadi pengalamannya agak, pertamanya
agak kaget, terus kayak bingung bingung gitu kan.” (Amri, 3/1)
“… mungkin satu angkatan saya tu cuman ada lima orang oh yang non muslim.”
(Bella, 4/5)

Kurangnya informasi dan pengalaman sempat membuat informan tidak
nyaman dan cenderung takut. Selain itu, teman muslim informan saat
sekolah dulu tidak ada yang melanjutkan studi di universitas mayoritas
muslim. Informan seakan tidak memiliki teman yang bisa memahami
keadannya. Hal ini sempat membuat informan sedih.
Pertanyaan: “Apa yang Anda rasakan ketika awal berada di
Universitas X?”
“Agak sedikit takut sih, dengan pandangan teman-teman ke aku atau pandangan
dosen atau siapapun itu, karena kita kan di kampus yang bukan muslim gitu ya.”
(Yessy, 1/1)
“Kalau aku sih takutnya tuh, pertama kali masuk sin, takutnya di kucilkan gitu loh.
Takutnya di bedain yang ini sama ini gitu.” (Amri, 3/4)
“awal awal ya masih takut gitu kan, jadi temanan juga kadang nunggu di ajak dulu,
jadi ga berani ngomong dulu kan, kadang temen ngomong dulu kan, ayo Cha,
bareng aja, baru aku bisa gabung gitu kan.” (Echa, 3/4)
“E, iya sih, karena kan aku tuh takut awalnya di sini tuh, karena itu tadi kan, e,
sedikit jumlahnya kan kalau dibandingin sama yang non kan ...” (Echa, 3/2)
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“Oh, kalau bareng temen sih sekarang aku kek merasa biasa-biasa aja, palingan
pas pertama Ospek kemarin aku merasa gak pede gitu kan, kek banyak orang, terus
aku sendiri yang pakai jilbab, cuman merasa kek gitu doang.” (Bella, 4/9)
“Oh, masuk pertama kali tu masih kayak diem, gitu kan, datang ya pertama kali
kenalan sama temen-temen, tapi masih kayak menyesuaikan diri gitu, kayak diem,
ga banyak nanya, itu tuh.” (Bella, 4/2)

Pertanyaan: “Adakah teman-teman yang juga berkuliah di tempat
mayoritas muslim?”
“Ga ada sih mas, kayaknya kebanyakan di Cuman mbak sendiri? Iya. Yang
lain pada ke sana semua? Iya.” (Yessy, 2/7)
“Kalau dari aku sih, ga ada. Cuman aku sendiri.” (Amri, 3/4)
“Kalau aku lebih banyak ke PTN sih, ya itu kayak U.G., U.Y., terus U.N., terus
ada yang keluar juga, kayak I.B. …” (Echa, 3/5)
“Ya, cuman sendiri. Semuanya Islam. Dan perasaan waktu tau mbak cuman
sendiri, gimana? Kayak, enak banget sih mereka, lalu bisa gabung pula di
kampusnya, aku malahan di sini sendirian, kayak gitu. Perasannya gitu.” (Bella,
4/6)

Ketakutan informan juga muncul ketika ada isu mengenai Islam yang
sedang memanas. Informan yang menyadari dirinya sebagai muslim di
universitas bukan mayoritas muslim khawatir respon teman-temannya
akan berubah. Ketakutan informan juga disebabkan tidak percaya pada
kapasitas dirinya dalam memberikan penjelasan mengenai isu, sehingga
memilih menghindar. Begitu pula saat berdiskusi dalam FKM, mereka
lebih memilih untuk menjadikannya sebuah pembahasan internal.
Pertanyaan: “Kenapa merasa takut?”
“Ga sih, maksudnya diliat, diliat di tivi-tivi itu lo, takutnya Oh (tertawa) nanti
kayak gitu kan misalnya, ih, kamu ini, opo, maksudnya dibeda-bedain gitu lo
takutnya nanti, gitu.” (Amri, 3/4)
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“takutnya mungkin, e, ada sih yang bilang, apa, awas nanti dipengaruhin gitu, di
suruh pindah lah, kayak gitu. Terus juga, takutnya kek teman-teman kita tuh kayak
ngomongin gitu loh, apa sih kalian tuh, pakai jilbab an, atau kayak mana, kayak
gitu.” (Bella, 4/1)

Pertanyaan: “Bagaimana pendapat Anda dengan meningkatnya isu
mengenai muslim?
“… tentang agama ini kan sempat memanas soal penembakan, cuman kan kayak
apa ya, berkecil hati bahwa teman-teman memandang aku itu, seperti yang orang
lain pikirkan gitu di luar Universitas X gitu lo. Jadi aku merasakan takut kayak
apa ya, ya kayak takut gitu sih, nanti kalau misal mereka, apa ya, ga mau berteman
dengan aku, dengan apa ya, dengan profil aku yang seperti ini, terus juga
memandang aku sama kayak orang lain pikirkan …” (Yessy, 1/2)
“Enggak, Mereka gak terlalu membahas ke aku sih, tapi kalau kadang di grup itu,
ya sering bahas kek itu, cuman ya, ya aku kan mengantisipasi aja sih (ketawa).
Jadi mereka, biasa… ya biasa, cuman dari aku sendiri ada ketakutan …” (Yessy,
1/2)
“Ha, aku gak muncul. Nggak muncul. Ya, masih, cuman ga, gak kasih komentar
sih mas aku. Takut salah ngomong juga dan apa ya, kan aku juga nggak punya
kapasitas buat ngomongin kayak gituan, jadi gak tak …” (Yessy, 1/3)
“Tapi kalau di Indonesia sendiri memang stigma stigma akan karena, stigma Islam
tuh ga terlalu, apa ya, ga terlalu baik mungkin bagi orang yang bukan Islam, jadi
kayak orang kan bakal mikir takut ya mas, maksudnya orang yang bukan Muslim
tuh bakalan takut tuh lo, karena temanku tuh bilang kayak gitu loh, aku tuh takut
loh ngeliat-liat orang yang kayak gitu. Padahal aku bilang, gak apa apa.” (Yessy,
2/5)
“Soalnya, e, merasanya tuh, pas itu kan lagi, kalau ga salah lagi, panas-panasnya
soal teroris gitu ya, terus ya, apa ya, insecure aja, kayak takut.” (Echa, 3/1)
“… itu bikin kayak aku takut, kayak nanti temen-temenku gimana ya, reaksinya
kayak gitu kan.” (Bella, 4/8)
“kita juga ikut panitia ostri yang tahun lalu kan, jadi kita kan juga ada jualan di
gereja gitu yang cari dana, jaga parkir, kayak gitu nah. Temenku tu jagain di sana.
Terus, tiba-tiba kan dia pakai jilbab juga kan, ditanyaain sama orang gereja di sana,
di sana tuh langsung kayak gini, mbak mbak mau kemana, kek gitu dia kan, gak
kok mas, ini mau jualan, untung ada teman-teman lain bantuin kan.” (Bella, 4/8)
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“Palingan si kayak langsung kaget gitu kan, padahal kita gak tahu, gak ngapangapain, kita mau jualan di sana, terus kayak kaget, ya agak ketakutan pasti lah
kayak gitu.” (Bella, 4/8)

Pertanyaan: “Apakah FKM juga mengadakan diskusi terkait isu
yang mengenai Islam?
“Kita paling, apa, sharing aja sih, kan antar pengurus aja sih, gak, gak berani sampe
keluar keluar.” (Yessy, 2/11)
“Pengurus sama anggota si Mas, misal pertemuan rutin kayak gitu, kita ngobrol
ngobrol. Soalnya ya sensitif kan Mas, takutnya masih mahasiswa uda ngomongin
kayak gini, gitu lah. Sebenarnya, gimana ya, mau ngomongin juga ya, kayak
gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Iya soalnya kan juga ya, bukan kayak, bukan
ranah kita gitu, ngomongin lebih jauh gitu tentang itu, terus juga kayak misal
ngomongin, itu pun, ya udah, cuman ngomongin sampai di kita doang, ga,
maksudnya ga bakal di publikasikan di luar karena kita memang jaga ini juga.”
(Yessy, 2/11)

Kurangnya pengalaman menyebabkan informan akan cenderung
membandingkan apa yang terjadi di Universitas X dengan sekolah/
kelompoknya. Hal ini disebabkan karena kurangnya preferensi.
Contohnya saat puasa, salat, dan berdoa di kelas.
Informan kehilangan suasana puasa yang biasa dirasakan saat di sekolah
dulu sehingga merasa sepi. Alih-alih suasana puasa, informan malah
mendapati hal yang sebaliknya. Informan ditawari untuk membeli
makanan yang dijual oleh temannya atau ada teman yang makan
didepannya saat puasa. Informan bersikap biasa dan merespon dengan
tenang. Informan malah merasa respon temannya lucu.
Begitu juga dengan salat. Universitas X tidak menyediakan waktu khusus
untuk salat. Hal yang juga berbeda adalah pemimpin doa di kelas.
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Pertanyaan:

“Bagaimana

pengalaman

ketika

berpuasa

di

Universitas X?”
“… kalau dulu kan misal 1 kelas puasa puasa semua. Kalau sekarang kan di kelas
3 orang yang puasa, jadi, kadang, gimana gitu lihat teman yang makan gitu. Saya,
apa ya kayak, keluar gitu lah. Biarin nyelesain makan dulu biar gak ngiler
(ketawa) atau gimana gitu, perasaan ingin makan?” (Abdhi, 1/10)
“apa maksud e pa kita puasa, tapi ada yang jualan. Kita puasa tapi (jeda) makan,
ya sebenarnya ga terlalu apa sih, gak terlalu ganggu cuman ya, kebiasaan dulu
kan sama SD sampai SMK kan kalau puasa itu kan Heem ya bener-bener puasa
semua gitu, kayak gitu.” (Yessy, 1/9)
“karna temennya dikit yang puasa ya jadi, jadi, kalau misalnya jeda pada biasa
makan siang gitu di kelas, cuman beberapa orang doang kan, jadi ga bisa, ga bisa
ikut makan siang gitu lah, bareng mereka.” (Yessy, 2/1)
“Kalau puasa di Universitas X sih, karena SMK kan di mayoritasnya Muslim,
jadi kan di satu kelas, kalau bulan puasa satu kelas puasa semua. Kalau ini kan,
kadang kalau, ya walaupun mereka gimana ya, maksudnya akupun kalau, kalau
ga ikut temen-temenku ini tuh, ya mau kemana lagi? Soalnya temen-temenku
yang memang deket, yang, e, kan berlima, yang empat ini kan non, aku sendiri
yang muslim, nah kalau ga ikut mereka aku juga bingung kan mau ke mana,
karena, kadang tuh jeda, jeda kelas tuh cuman bentar gitu loh, kadang suka
nemani mereka makan, suka, nemani mereka kayak ke kantin begitu, jadi ya,
bagaimana perasaannya? Yah, kadang puasanya tuh agak berat tapi gimana ya
kalau aku ga ikut mereka nanti aku ke mana kan, masak aku di lorong sendiri
kan, sendirian, nungguin orang makan, ini ngapain, ga ada yang ngajak ngobrol
gitu kan, kadang tuh agak berat sih, puasa di sini.” (Amri, 3/15)
“… Cha, kita mau makan gitu kan, kamu ga usah ikut ya, nanti kepengen. Gitu
ngomongnya …” (Echa, 3/15)
“Kalau sahur juga kan, anak-anak kos juga, Oh, iya ya ada yang bukan Muslim
kan, Oh iya, iya jadi harus nyari sendiri gitu, di rumah kan dah ada yang nyiapin
ya iya (tertawa) di kos ga ada yang nyiapin.” (Yessy, 2/1)
“Sebenarnya uda prepare ya mas, jadi Iya. Cuman ya, sedih aja, ketika
maksudnya tidak ada teman sholat, kayak berjuang sendiri.” (Yessy, 2/7)

Pertanyaan: “Bagaimana menyikapi teman yang berjualan
makanan saat puasa di Universitas X?”
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“Misal temanku jualan gitu, beli ga? Aku bilang puasa Boy. Gitu aja sih, terus
mereka nya? Ya, kadang ada yang, Oh iya. Tapi ada juga orang yang iseng gitu
loh (ketawa) gitu Mas, ditawar tawari gitu.” (Abdhi, 1/10)
“… ya nanti, kalau udah Magrib lah aku belinya (ketawa).” (Yessy, 1/10)
“Ya udah, biasa sih. Biasa aja. Biasa aja soalnya kan emang (jeda) ya kayak
mereka kan ngejar dana kan, jadi nya.” (Yessy, 1/9)

Pertanyaan: “Bagaimana menyikapi teman yang makan saat puasa
di Universitas X?”
“kan kita puasa kan, jadi, mereka tuh kayak, makan, kan kita makan kan sambil
japok kan, kerja kelompok. Jadi, di sana tuh cuman aku sendirian yang puasa,
terus mereka bilang, sorry ya Bel, dia bilang kayak gitu, aku minum bentar,
padahal gak pa pa gitu loh, kan kita juga uda biasa dari kecil kan uda diajarin
belajar buat nahan itu, nafsu makan kayak gitu.” (Bella, 4/2)
“terus kalo soal ini sih ini, tau tau makan di depan ku, pas sadar aku tuh puasa
heem, kek, maaf Cha, Cha, aku lupa, gimana ini? Ya udah, aku bilang gitu kan,
makan aja, monggo, minum aja, aku bilang begitu kan, tapi, tapi masih kayak
gitu. Lucu aja sih, aku tu liatnya.” (Echa, 3/15)

Pertanyaan: “Bagaimana pengalaman salat di Universitas X?”
“…yang saya rasa kayak, merasa kayak sendiri aja Mas. Soalnya dulu kan SMA,
salatnya bareng-bareng, terus di mushola pun kayak, ya muslim, cuma nggak
kenal, jadinya tu tetap kayak, ah sendiri aja sih, kayak ibadah tapi sendiri.”
(Yessy, 1/11)
“… misalnya praktikum juga yang izin salat juga cuma aku, yang lainnya engga.
Jadi ya …” (Yessy, 1/11)
“… jadi kalau untuk sholat, segala macem tuh, ga usa diingetin pun tuh udah,
pasti udah anu, ke sana bareng-bareng gitu kalau di sini kan, enggak …” (Amri,
3/2)
“… kalau SMA itu kan, jadi istirahat kedua itu, di pas in sama sholat dzuhur,
jadi nanti kalau uda bel gitu, otomatis sebentar lagi tuh adzan. Jadi udah, jadi
habis bel itu mesti aku sama temanku tuh, siap siap buat ke Masjid, kan di
sekolahku tuh ada, di sampingnya ada masjidnya ...” (Echa, 3/2)
“… pas jam pergantiannya itu jadi, jadi jedanya itu cuman sepuluh menit gitu
kan, terus ada kelas lagi, jadi itu bener-bener harus lari-lari kan untuk ke mushola
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kan, soalnya untuk di kelas juga belum tentu kosong duluan kan, nah itu, terus
tau tau nanti malah masuk kelas, dosennya udah ada, tapi ya itu sih, untungnya
masih bisa ke kejar gitu.” (Echa, 3/3)
“…aku praktikkum kan ada yang enam jam, (tertawa) dari jam sebelas ampe
jam lima kan, terus itu kan ada sholat Dzuhur sama Ashar. Nah, aku tuh mesti
ini, sebelum praktikum mulai aku tuh nanya sama asdosnya …” (Echa, 3/3)

Pertanyaan: “Apa yang dirasakan ketika berdoa bersama di
Universitas X?”
“…soalnya kalau di sekolah-sekolah Islam yang mimpin doa itu cowok, iya, Iya
kan? Kalau di sini kan mau cewek, mau cowok terserah, kebanyakan cewek
malahan, jadi kebanyakan kalau mau mimpin doa sekarang di kelasku rata-rata
mereka.” (Bella, 4/10)

Pemendaman perasaan juga terlihat saat wawancara dengan informan,
ketika ada perbedaan pendapat dengan MK saat akan mengundang
pembicara. Peneliti merasa hal ini menimbulkan rasa tidak puas yang
cukup menonjol. Pemendaman perasaan dilakukan untuk tidak
memperpanjang masalah dan menghindari konflik.
Pertanyaan: “Adakah pengalaman yang kurang menyenangkan
terkait FKM?”
“… misal kita mau pembicara gitu ya mas, ya anak muda misal kalau pengajian
ya nggak suka yang apa ya, yang lurus lurus banget, kita kan pengennya undang
yang ini, ustad lucu tapi ngena gitu loh, Heeh. Kan, apa ya, kek remaja-remaja
gitu kan lebih prefer yang gitu kan, tapi Mantri Kampus, ini tak kasih yang ini.”
(Yessy, 1/14)

Pertanyaan: “Kemudian bagaimana tanggapan FKM?”
“Ya otomatis mau nggak mau ya, kita harus ngikut, karena, kita kan kalau mau
konsul gitu kan ditanya, profil ustad nya kayak gimana, ustad yang mau kita
undang dari pihak kita itu kayak gimana, terus cara memandang ustad itu terhadap
Universitas X kayak gimana, kayak ribet gitu lo mas, udahlah finally kita ngikut
dari Mantri Kampus aja.” (Yessy, 1/14)
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“Ya ustad yang disuruh Mantri Kampus, bukan yang ini kita, kecuali kalau (jeda)
acaranya diluar kampus gitu kan, kayak makrab gitu, itu terserah kita ustad nya,
cuman kalau di sekitaran kampus ya harus ikut Mantri Kampus.” (Yessy, 1/14)

Pertanyaan: “Apa yang anda lakukan bila menemukan hal yang
berbeda dengan identitas muslim anda?”
“Tak bilang, tak jawab jawab dengan (jeda) santailah. Gak menanggapi serius sih,
kalau ditanggapin tu nanti mereka kayak nambah-nambahin gitu lo, kayak bikin
Suasana panas gitu loh. Tapi… jadi, biasa aja. Gak tak terlalu, tak pikir,
maksudnya gimana ya (jeda) saya nggak emosi gitu lo menanggapinya, jadi biasa
aja, tak diemin.” (Abdhi, 1/3)

“Nggak sih, nggak nggak marah, maksudnya aku tahu itu bercanda gitu lo. Apa lu,
puasa e.” (Abdhi, 1/10)

“(jeda) ya kadang gimana lagi ya, udah sering izin, buat salat jumat tu kan, kadang
ada, wa ini dosen kok kayak gini ya, ga kasi toleransi untuk ...” (Abdhi, 1/12)

Namun, pemendaman perasaan juga dilakukan informan karena ia
merasakan toleransi.

Toleransi dianggap sebagai pengalaman yang

menyenangkan, meski Informan sempat mengaku tidak terbiasa pada
awalnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengalaman Informan
pada universitas bukan mayoritas muslim.
Informan merasa setiap tempat memiliki sisi positif dan negatif,
tergantung sisi yang kita fokuskan. Toleransi yang dirasakan juga
mematahkan informasi sebelum masuk ke Universitas X.
Pertanyaan: “Kemudian apa yang dirasakan setelah menjalani
perkuliahan di Universitas X?”
“Tapi, ternyata yang tak alamin itu, ternyata teman-temanku tuh lebih enak gitu lo,
terus kayak toleransinya itu lebih kerasa, kalau di minoritas itu.” (Amri, 3/1)
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“… pokoknya ada kekhawatiran gitu, maksudnya kayak, di halang-halangin ga
atau malah dipermudah. Ya itu tadi, khawatir doang. Khawatirnya itu karena
ibadahnya gitu, terganggu atau nggak. Terus setelah dijalanin? Yah, di luar
dugaanku gitu lo, jadi ternyata di sini tuh toleransi nya, ternyata toleransinya ada
gitu loh.” (Amri, 3/14)
“Setelah dijalani sih, kek biasa aja, kek temen-temen pada biasa, ga ada yang harus
ditakutin, semuanya sama kek gitu.” (Bella, 4/1)
“Perbedaannya sih, kalau yang aku alamin sih ga ada perbedaan, sama aja
malahan.” (Bella, 4/4)

Pertanyaan: “Apakah ada pengalaman khusus di Universitas X?”
“… kemarin tuh ada pengalaman sama MK tuh jalan-jalan ke Semarang itu, apa
namanya, Serawung, jadi tuh kayak, ngunjungin, kampus Unxyz. Ehm, Tapi yang
di Semarang, itu tuh Sistem tata. Pengalamannya cuman itu doang sama FKM.
Terus bagaimana, Oh, perasaannya atau gimana? Ya, Soalnya di situ kan
pesertanya dari Universitas X tuh tak pikirin Muslim semua, ternyata campur gitu.
Heem. Jadi ya, ternyata enak-enak aja juga, tempat-tempatnya walaupun beda,
beda agama, ternyata itu tuh juga enak, terus waktu di sana pun, di kampus, anu
kampusnya tuh Unxyz Sistemtata Haah Nah, ternyata tuh di sana juga ada,
toleransinya juga bagus kayak sini gitu loh, ada Musola, ternyata di sana ada
Mushola juga, uda disiapin kalau yang Muslim mau sholat di mana gitu, ya jadi
ternyata nggak di sini doang gitu yang toleransinya, tapi di sananya juga gitu.”
(Amri, 3/7)

2.

peneguhan identitas muslim.
Peneguhan identitas muslim terjadi karena pemendaman perasaan yang
dilakukan informan—selain penerimaan identitas mahasiswa Universitas
X. Informan semakin meneguhkan identitas muslimnya karena adanya
serangan terhadap identitasnya. Serangan tidak hanya dilakukan oleh
temannya di Universitas X, melainkan juga dari dalam kelompok. Hal ini
sempat dianggap angin lalu oleh informan—meski kemudian ada yang
mengungkapkannya, lainnya memendam.
Pertanyaan: “Anda adalah muslim. Bagaiman respon lingkungan
Universitas X terhadap Anda?”
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“… awalnya sih, (jeda) kalau dulu kan, banyak teman-teman yang non-muslim tu
tuh (jeda) yang nyindir-nyindir gitu loh, kayak, misal apa, waktu salat salat zuhur
tuh kan masih kelas tuh, sana sana salat tuh. Sana, Muslim kamu …” (Abdhi, 1/3)
“… sering tuh disindir. Kamu tuh muslim, mesti kamu ya yang ngebom ya” (Abdi,
1/3)
“Kadang sih kalau misal di sini sendiri-sendiri gitu itu kayak ngerasa gimana ya
kok (jeda) kok muslim di sini Kok kaya gimana gitu loh, kalau ada apa-apa itu
yang awal kena tuh, yang selalu kena tuh yang muslim gitu lo, ibaratnya. Kayak
aku misal gitu.” (Abdhi, 1/3)
“Tapi yo, sempat sih nyinggung-nyinggung. Echa kamu kalau ntar pake cadar
pasti dikira teroris, gini gini gini …” (Echa, 3/6)
“Maksudku, aku tuh udah tau di sini kan minoritas kan, terus dianya tau tau
bercandanya kayak gitu. Terus aku kek yang, ah, ini sebenarnya aku diterima
nggak sih di sini gitu?” (Echa, 3/6)

Pertanyaan: “Bagaimana reaksi keluarga atau teman dekat?”
“… sayang loh kamu. (jeda) sebenarnya orang tua tu dukung si mas, cuman kadang
orang-orang luar itu loh yang (jeda) yang malah (jeda) apa ya, yang membuat aku
gak nyaman dengan statement mereka yang, kalau Universitas X tuh kayak gini,
gak baik buat muslim kek gitu.” (Yessy, 1/4)
“… pertama Ibu tuh kaget, soalnya kan dulu tuh aku ga pernah pakai gamis,
maksudnya pakai rok kayak gini lo mas Heem, tertutup, terus tiba-tiba tertutup
gitu kan, terus takutnya aku tuh ikutnya apa gitu kan (ketawa) Oah (ketawa) ya
memang enggak, cuman ya memang ada kesadaran buat semakin memperbaiki
diri kayak gitu. Yang takut malah orangtua sih mas (ketawa) kok, kok, neng
Universitas X jadi koyo ngene (ketawa)” (Yessy, 2/3)
“…Tapi aku, sempat ibuku bilang begini kan, kenapa ga di Aksis, gitu. Soale kan,
nek di Universitas X kan keknya non islam semua, emang, anu po sanggup gitu
kan, terus Terus aku ngomong sama ibuku. Ya sanggup…” (Amri, 3/8)
“Gimana? Yo enggak juga aku. Ehm. Itu sih yang paling bener bener tak ingat gitu
lo. Soalnya pertanyaan nya tu langsung, berarti kamu copot jilbab Cha? Kuliah di
sana gitu. Perasaan, di baliho nya ada orang pakai jilbab.” (Echa, 3/5)
“Aku sekali ga masuk, terus aku coba yang kedua itu masuk, aku bilang sama
Bundaku kan, Bunda, aku masuk gitu. Yang, dia tuh engga yang bilang apa-apa,
kenapa masuk Universitas X atau gimana, tapi nangis. Jadi, aku, bundaku tuh
nangis.” (Echa, 3/9)
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“… seiring berjalannya waktu, aku tuh, aku tuh, seorang anak yang gak banggain
orangtuanya lo, soalnya kan disitu tu aku barengan sama adekku, adekku nyari
SMA dan dia dapet SMA favorit di Yogya ...” (Echa, 3/9)

Pertanyaan: “Kemudian bagaimana cara Anda menyikapinya?”
“Ditanyain gitu? Haah. (jeda) Ya kalau saya biasa sih mas, kan awalnya ga tau
kalau disini kampus yang mayoritas Katolik. Ya (jeda) saya ga masalah si, masuk
sini, nggak ada beban gitu.” (Abdhi, 1/4)
“Kalau aku sih mas, tak anggap angin lalu gitu. Kan aku juga nyaman, juga niat di
sini kan ya, ya udah nek masalah kayak gitu tu sudah tidak terlalu tak pikirkan.
Terus kan orang orang juga bakal ngerti kan keseharianku, keseharianku di sini
kayak mana (jeda), jadinya mereka ya uda.” (Yessy, 1/4)
“Oh, kalau misal aku ditanyain kenapa aku masuk Universitas X ya gitu? Nek aku
sih awal-awalnya tak jawab santai mas, cuman ada titik di mana aku tuh (jeda)
emosi kan ya ditanyain gitu terus.” (Yessy, 1/3)
“… Cuman ya orang yang ga tau nya, kemarin kan sempat beli di depan kan,
ditanyain sama orang lain, mbak anak UDE ya? …” (Yessy, 2/2)
“Kalau aku sih nggak ada. Cuman nanti di kira, kuliah di mana mas, kan misalnya
sama-sama orang yang ndak kenal gitu kan, kuliah di mana mas, di Universitas X,
tuh. Oh, orang ini kek nya non deh, kadang juga perasaannya gitu. Kayak gitu, ada
gitu, tapi …” (Amri, 3/13)
“Ehm, antara pengen jawab males, ya males males pengen jawab, tapi kalau ngga
dikira sombong gitu kan, ya gitu sih. Jadi? Yah, kalau, yah, gimana ya, agak-agak
kadang suka ditanya begitu agak males gitu. Males duluan gitu.” (Amri, 3/13)

Beberapa alasan informan meneguhkan identitas muslimnya adalah:
(1)menunjukkan pada orang lain ia masih Islam; (2)pemaknaan agama
yang kuat oleh informan—Informan menganggap agama sebagai sesuatu
yang sakral sehingga berusaha melakukannya sebaik mungkin; (3)tidak
ingin mengecewakan orangtua.
Pertanyaan: “Bagaimana respon orang luar ketika tahu Anda
masuk ke Universitas X?”
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“… ada beberapa, yo ga beberapa sih, satu doang sih, yang dari keluarga tuh (jeda)
kayak (jeda) gimana ya bilangnya tuh gini, kenapa kok kamu disitu gitu lo, kan
kampus lain kan banyak …” (Abdhi, 1/17)
“Apalagi kan, apa ya, banyak orang yang kaya apa ya yang menyayangkan, kenapa
ya aku kamu masuk di Universitas X sih, kan kayak gini kayak gini. Cuman kan
orang lain gak, gak ngerti keseharianku ketika aku disini, ataupun mereka ga ngerti
kenapa aku di Universitas X.” (Yessy, 1/2)
“… cuma tanya aja, di Universitas X banyak muslimnya nggak? Ga sampai nanya
tentang agama-agama gitu sih, soalnya (jeda) apa ya mereka lebih open-minded
gitu sih, soalnya kan kebanyakan kan juga anak kuliahan juga ya, maksudnya
anaknya tanteku omku kayak gitu kan, jadinya mereka uda ngerti gitu kan,
keadaan ku kayak mana …” (Yessy, 1/17)
“Ya paling nanya ya, gimana kuliahnya disana? Agamanya gimana. Terus aku
jelasin kalau di (jeda) di Medik itu semester 1 kan masih kayak universal toh Mas,
terus yang masuk semester 2 kan uda di pisah, ada filsafat sama teologi, jadi nya
ya aku merasa tidak masalah, karena, emang apa ya emang temen-temen ya cuman
ya nanya nya cuman sebatas itu, gak sampai menjerumus. (jeda) Menjerumus
nya seperti? (ketawa) menjerumus terus, maksudnya gak seperti orang lain yang
ngatain aku itu loh (ketawa).” (Yessy, 1/5)
“… cuman kalau, ada sih yang tahu, suka ngejek-ngejekin gitu, apa, anu, pindah
agama gak nanti, gitu, ada yang gitu juga. Yo, tapi yo biasa lah enjoy gitu.” (Amri,
3/5)

Pertanyaan: “Apa makna agama bagi anda?”
“… agama itu kayak kepercayaan ya, Iman gitu ya kita ya kita kan dari kecil
Emang diajarin (jeda) maksudnya ya tentang agama kita itu ajaran nya tu kayak
gitu. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan, yang, kita percaya gitu …” (Abdhi,
1/7)
“Agama tuh jadi apa, jadi, kayak, pedoman atau pengatur tingkah laku kita di di,
maksudnya di dunia ini gitu loh mas, jadinya kita bisa tetap tertata, kita bisa ikut
aturan, sehingga terciptalah suatu bentul kedamaian. Kedamaian itu bukan cuma
di sekitar kita, tapi juga buat saya sendiri.” (Yessy, 1/5)
“…agama itu buat teding, maksud saya, buat perlindungan saya gitu lo, jadi buat
batesan aku untuk buat melakukan hal-hal, maksud e yang tidak boleh dilakukan
tuh ini, kamu jangan lakuin, jadi ada penghalangnya, ada batas-batasnya gitu.”
(Amri, 3/12)
“agama tuh semua sama aja sebenarnya, karena mereka sama-sama mendasarkan
tuh peri kemanusiaan kan, jadi tuh, sebenarnya juga di setiap agama juga mesti
diajari kan, berbuat baik gitu kan, gak boleh jahat sama orang lain, gak boleh
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memaksakan kehendak ke orang lain, itu kan. Karena pada dasarnya ya itu, ber,
berperi kemanusiaan.” (Echa, 3/12)

Pertanyaan: “Adakah sebab Anda melakukannya?”
“… bakal kecewa banget sama aku, dengan apa yang sudah mereka ajarkan, dari
aku, aku diajarkan Alquran dari kecil, terus (jeda) apa sempat diajak beribadah
juga, umroh kayak gitu kan, (jeda) bakal banyak orang-orang yang apa ya (jeda)
yang tersakiti gara-gara (jeda) aku pindah keyakinan.” (Yessy, 1/16)
“orangtua tuh membebaskan aku loh, maksud e, yo, apa ya, ngasih tau tuh cuman
kayak yang penting sholat gitu. Jadi, mereka, apa ya, aku sholat terserah, enggak
ya enggak, orangtua dah ngomong gitu loh, ya aku merasa kek beban aja, ketika
orangtua tuh untuk membebaskan aku ...” (Yessy, 2/3)
“kan orangtua juga melihat kan perkembangan anaknya walaupun gak ketemu,
gak maksudnya gak setiap hari. Cuman kan, mesti, ya gimana ya, mesti misal aku
cerita, aku subuhnya kesiangan, heeh kan mamaku aduh.” (Yessy, 2/8)

Peneguhan identitas sebagai muslim juga mendorong Informan untuk
melaksanakan ibadah semaksimal mungkin, sehingga ketersediaan
tempat beribadah dianggap penting. Salah satunya terlihat dari seorang
informan yang memotong pembicaraan ketika peneliti membahas
penelitian terdahulu.
Contoh lainnya seperti Informan enggan untuk berdoa bersama, menunda
pengambilan mata kuliah yang ditawarkan karena berbarengan dengan
salat jumat, berpakaian sesuai Islam, maupun menganggap setiap orang
memiliki tujuan hidup masing-masing sehingga tidak mengganggu.
Pertanyaan: “Bagaimana ketersediaan tempat ibadah di Universitas
X?”
“… dan di sana juga fasilitas untuk untuk Muslim itu juga nggak ada juga seperti
mushola, itu nggak ada.” (Abdhi, 1/2)
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“Terus, yo harus cari tempat kan Mas. Memang disediain, tapi cuman ya gimana
gitu. E, Tau kan di sini kan setiap ruangan mesti di kasih Salib kan Mas. Haah
Terus… di Musholla kan ga ada salib.” (Yessy, 2/9)
“Tempat ibadah si Mas. Jadinya kan, kalau di sini kan, cuman yang di lantai tiga
tok. Jadi kalau misal praktikum tuh, aku tuh di ini, bawa alat ibadah sendiri. Iya,
sajadah. Bawa alat ibadah sendiri, jadi di lab gitu.” (Yessy, 2/9)
“kan di Kampus pusat gak ada Musholla ya, kalau kemaren, punya ku belum ada
Mushola, jadi sholatnya tuh kita masih nunggu lama lagi buat cari tempat, terus
ambil wudhu nya itu belum layak tempatnya.” (Bella, 4/9)
“… Ya ngeluh, ada beberapa yang ngomong soal kalau, e, apa ya, kesulitan
cari…” “Tempat ibadah?” (Yessy, 2/8)

Pertanyaan: “Bagaimana salat di Universitas X?”
“Kan ada yang kelas sampai jam 13.00, Hooh. Terus izin nya tuh, enggak boleh
izin, memang enggak boleh izin. Jadi, memang ga boleh izin, sudah… iya,
belajar, dosen enggak mau toleransi …” (Abdhi, 1/12)
“… sholat Jumat aja masih tabrakan sama mata kuliah, jadi harus ngurus ini ke
apa, ngurus ke sekre, entar harus ngurus tukar jadwal di, maksudnya harus ribet
gitu loh, agak ribet sedikit sih.” (Amri, 3/2)

Pertanyaan: “Apa yang Anda lakukan ketika berdoa di kelas?”
“Jadi kalau misal, jadi tiap masuk kuliah sama pulang kuliah tuh ada doa, jadi doa
secara katolik gitu. Kalau doa tuh, saya cuman diam dan doa sendiri. Jadi, mereka
diam, saya doa sendiri.” (Abdhi, 1/7)
“Pernah. Tapi misal, kalau aku disuruh mimpin doa cuman doa, doa sendiri sendiri
gitu, cuman diam, (ketawa) beberapa menit, beberapa detik terus doa selesai gitu.”
(Abdhi, 1/8)
“… jadi tiap masuk kuliah sama pulang kuliah tuh ada doa, jadi doa secara katolik
gitu. Kalau doa tuh, saya cuman diam dan doa sendiri. Jadi, mereka diam, saya
doa sendiri.” (Yessy, 1/7)
“Terus sekarang, aku ubah kebiasaan, biasanya mereka doa dulu, mereka doa
selesai baru aku. Jadinya… Mereka kan nek doanya kan (…) Heeh, heeh. Mereka,
aku diam dulu. Mereka doa aku baru doa.” (Yessy, 1/7)
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“… sama-sama saling apa, khidmat gitu kan jadinya, jadinya tidak terlalu
berpengaruh. Cuman aku mikir, e, akan lebih baik jika misal mereka dulu baru aku
atau enggak aku.” (Yessy, 1/7)

Pertanyaan: “Apa yang dilakukan bila salat jumat berbarengan
dengan waktu kuliah?”
“Ini kan kemarin istilahnya tuh aku ada mata kuliah yang harusnya di ambil tahun
ini, tapi karena emang jamnya ga bisa dirubah, ga bisa ganti hari, jadi terpaksa aku
ga ambil untuk tahun ini, mungkin gitu. Itu yang agak ribet sih …” (Amri, 3/3)
“Kalau sekre sih belum, belum tak apa, belum tau juga tak Tanya gimana solusinya.
Soalnya memang kelasnya tuh pas banget dari Jumat itu, adanya jumat itu.” (Amri,
3/3)

Pertanyaan: “Bagaimana cara Anda mengejawatah agama dalam
kehidupan sehari-hari?”
“Ya, paling pulang ke kos. Kan istirahatnya jam 12.00, paling pulang Kos atau
ikut temen. Tapi juga di sini kan jam nya gitu, ini juga kelas sampai jam 1, jadi ya,
kadang ada yang ga salat. (jeda) Jadi, setelah tahu sini ada mushola, kadang
salatnya di sini. Teman-teman teknik ngajak.” (Abdhi, 1/2)
“Cuman, cuman kadang-kadang kan sering pengen, apa ya, pengen berubah
berubah menjadi baik, menutup aurat kek gitu kan.” (Yessy, 1/1)
“Ada, ada orang yang memicu, terus jadi apa ya, jadi saya juga senang aja, pingin
sih Mas, untuk memperbaiki diri.” (Yessy, 2/4)
“Ya dia tertutup banget, gitu (ketawa). Apa ya, kayak orang-orang memandang
dia itu beda tu lo Mas, Orang..., orang lain, jadinya kalau orang memandang orang
yang tidak berpakaian Syar’i, kayak gitu, sama orang yang memandang orang
yang biasa masih pakai kayak kaos, kayak gitu, aku merasa beda aja gitu, aku
merasa lebih aman kalau aku tertutup, begitu.” (Yessy, 2/4)
“kan mesti beda kan persepsinya dengan Mas melihat orang lain yang pakai baju
biasa gitu lo. Heem ya kayak gitu. Soalnya aku merasa banget gitu di dia kayak
gitu. Aku ngeliat dia itu gimana, aku bandingin ketika melihat orang yang lain
yang make baju biasa, sama baju ketat gitu lo Mas. Jadinya tu kayak, kayak, kayak
aku merasa lebih apa ya, lebih aman kalau aku pake baju yang tertutup gitu.”
(Yessy, 2/4)
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“… sedangkan aku sendiri kan belum kayak gitu, jadi malah, mungkin aku bakal
minder kali ya di sana, padahal di sini tuh ada yang teman yang mengelu-elu kan
kek, tuh lo kek Echa, itu, pakaiannya kalem, ngomong halus, ada, ada orang yang
begitu. Nanti aku di sana mungkin jadi nganu kali ya huum.” (Echa, 3/16)
“… setiap orang tu harus punya agama gitu biar bisa saling menghargai, satu sama
lain. Terus, biar kita bisa takut pada sesuatu hal biar kita gak kayak, gak pa pa sih
kita ngelakuin ini, mungkin kan gak boleh kan kalau kita gak punya agama, punya
agama kita pasti kayak, gak boleh, ada ajarannya, kita gak boleh gini, gitu …”
(Bella, 4/2)
“…misalnya kek, e, di akunya kan ga boleh pacaran, heem, jadi, itu kayak, gak
boleh la, diajarin, ya kita kayak ngomong sama orang ya biasa-biasa aja, ga boleh
kayak terlalu deket, atau kayak gitu. Terus juga yang kayak e, ngomongin apa,
misalkan rasis ya, itu kan juga ga boleh kan …” (Bella, 4/2)
“… saling menghargain saja lah, soalnya kan kita juga ada tujuan masing-masing
hidup, terus mereka juga ada tujuan masing-masing juga, jadi, kalau di sini itu,
aku jadinya kayak, lebih tahu kayak, memang bener-bener mereka tuh e, Kristen,
agama Kristen atau agama yang lain lain tuh ada cara ibadah nya masing-masing,
sama kayak Islam kan sholat, lima waktu, mereka juga ada tiap sabtu minggu,
kayak ke gereja, atau apa, jumat pertama, atau apa gitu.” (Bella, 4/5)

Informan juga semakin teguh dengan identitasnya karena mendapat
dukungan dari orang yang dianggap penting. Informan menarik
kesimpulan bahwa ibadah menjadi sebuah hal yang wajib dan
membutuhkan konsistensi, di mana pun ia berada.
Pertanyaan: “Bagaimana reaksi yang lain ketika mengetahui Anda
berkuliah di Universitas X?”
“Kalau saya tu, ada guru yang tahu, memang sudah tahu kampus ini, ada, ada yang
belum tahu. (jeda) jadi nya ya, cuma kasih saran aja sih, kalau itu tuh, (jeda) jaga,
jaga diri lah. Jangan ngikut-ngikut (…).” “Tetap toleran.” (Abdhi, 1/17)
“… mereka nggak terlalu mempersalahkan ketika aku kuliah di manapun itu toh,
maksudnya setiap setahun sekali misal lebaran tu masih jaga silaturahmi sama
mereka, masih sharing-sharing, mereka juga tahu keseharianku disini, mereka juga
dukung. Oh ya bagus, kalau memang kamu di sana masih tetap sholat, masih tetap
ngaji gitu ya diterusin aja, (jeda) maksudnya jangan sampai lengah (jeda) jangan
tinggalkan Tuhan.” (Yessy, 1/18)
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“Ini sih mas, lebih, lebih naik tingkat tuh lebih sadar kayak gitu, maksudnya lebih
sadar bahwa apa ya, aku tuh beribadah bukan sekedar mau ujian doang, tapi kayak
memang ibadah itu harus wajib dan konsisten gitu loh. Jadi, ga misal kayak SMP
gitu loh, SMP kan mesti dikencengin kan nek mau Haah UN kayak gitu, tapi SMK
kemarin ya udah sadar harus, semakin ke sini juga semakin sadar, karena kalau
bukan kita, maksud e bukan kita yang membekali kita sendiri ya, siapa lagi gitu
loh.” (Yessy, 2/2)

Peneguhan identitasnya muslim pun mendorong informan mencari teman
sesama muslim melalui komunitas muslim di Universitas X. Informan
menyadari bahwa ia butuh dukungan dari temannya sesama muslim—
sesuatu yang tidak perlu ia cari bila berada di tempat mayoritas muslim.
Informan memiliki sedikit ketakutan imannya dapat luntur. Informan
merasa senang ketika berhasil menemukannya. Komunitas muslim
dipandang sebagai wadah untuk saling membantu, menguatkan, dan
tempat berkumpul dengan teman sesama muslim. Informan merasa
nyaman ketika bersama mereka. Selanjutnya, informan pun terlibat
dalam kelompok dan mencoba membantu temannya sesama muslim.
Informan juga terlihat prihatin ketika teman sesama muslim tidak salat
atau tidak ingin mengikuti kegiatan di komunitas muslim.
Pertanyaan: “Bagaimana pengalamannya ketika mencari teman
sesama muslim?”
“Iya, (ketawa). Jadi, ya, cari-cari. Ya kan, Muslim, harus tahu lah disitu ada
muslim atau nggak gitu.” (Abdhi, 1/2)
“Jadinya, apa ya (jeda) lebih nyaman sama teman-teman FKM. Cuman sayangnya
kan kita beda prodi (ketawa). Heeh (ketawa).” (Yessy, 1/9)
“Lebih nyaman, ya apa ya, ketika ada kumpul sama sama, sesama muslim itu ya
Heem. Bahasan kita kan sama gitu loh jadinya mereka tuh ngerti aturan-aturannya
kayak gitu.” (Yessy, 1/9)
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“Itu, Web Uni X. Web Uni X kan ngeliput kegiatan FKM toh Mas, Haah. Terus
tak searching kan, tak searching, ada pertemuan. Ada pertemuan, terus ketemu,
kita ngobrol, terus yo wis. Ikut jadi pengurus, sampe kemarin lengser (ketawa).”
(Yessy, 2/8)
“Seneng sih, maksudnya ada support system. Maksud e bener bener feel punya
keluarga ya di FKM (tertawa).” (Yessy, 2/8)
“Ternyata, masuk FKM tuh ternyata banyak juga gitu lo, ya seneng sih, ada temantemannya yang seiman gitu.” (Amri, 3/5)
“… lebih tenang gitu lo, ternyata ada temennya juga di sini, tak pikir sendirian gitu
kan, soalnya ada kan temenku yang e, seiman tapi tidak terlalu dekat gitu,
untungnya ada FKM gitu.” (Amri, 3/6)
“Aku, ya itu, seneng kan, nemu teman. Terus habis itu Ehm, rasanya tuh ayem.
Karena itu tadi, kan awalnya aku takut kan, makanya terus kek ketemu temanteman yang sama tuh kayak ayem banget gitu lo. Ya udah, nanti aku minta tolong
temen-temenku, mereka gitu.” (Echa, 3/6)
“Jadi, aku langsung kayak senyum gitu lo, dari yang awalnya murung, liat orangorang kek gitu tuh langsung senyum aja, terus aku daftar walaupun ga disuruh, aku
langsung tulis nama ku di sana. Seneng.” (Bella, 4/6)
“… Karena, aku selalu bilang ke adik tingkat yang muslim, kalau misal ada jadwal
yang, misalnya kayak salat jumat itu berhalangan, bilang ke aku aja, nanti kuurusin.
Nah, kemarin bilang, mbak, aku ada jadwal kayak gini, kayak gini, tak urusin,
terus dia ganti jadwal.” (Yessy, 1/4)

Pertanyaan: “Jadi, malah tidak bergabung jika tidak di Universitas
X?”
“Iya Mas, karena, apa ya? Ya udah kan, kan sama sama temen-temen udah biasa
kan, ga ada, ga ada sesuatu yang aku butuhkan gitu lo Mas. Di FKM itu kan karena
aku butuh, butuh keluarga, butuh orang yang selalu mengingatkan aku, sekalipun
aku ingat, jadinya ya uda. Lalu pas SMK itu ada, kayak rohis kayak gitu, cuman
aku juga ga ikut, karena apa ya, ga minat kan, cuman kalau di sini ya, memang
butuh, butuh. Pasif sih aku kalau (...) sholat ya sholat, iya.” (Yessy, 2/10)

Pertanyaan: “Bagaimana perasaannya setelah berdinamika di
Universitas X?”
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“kalo ketakutan, nggak ketakutan sih kalau aku tuh sekarang, dibandingkan sama
yang dulu tuh, itu tuh, kayak agama saya, kayak lebih kurang sekarang gitu loh.
Lebih… Maksudnya dulu kan saya sering itu, ngaji, terus, ya yang agama-agama
gitu di rumah, nah sekarang kan sini nge-kos, terus sendiri, terus kampus juga
mayoritas kayak gini, dari situ, saya merasa iman saya kurang. Kalau… agama
saya tu, sama dulu tuh, malah buruk yang sekarang gitu lah.” (Abdhi, 1/11)
“kalau aku sih tujuan hidup sih, hidup sebenarnya lebih pengen kayak lulus aja,
yang kayak, ga usah kuliah, tapi aku lebih mendalami ke agamaku, kayak misalkan
aku masuk pesantren aja, terus kayak belajar alquran, kayak gitu.” (Bella, 4/5)
“… terus, aku tuh kek mikirnya, coba kalau kemarin aku langsung ngomong saja,
aku gamau di Universitas X, padahal aku maunya di U.A. Gak pa pa, walaupun
akreditasnya C, tapi yang penting tuh aku mendalami agama ku. Tapi, ya udah ga
berani juga kan ngomong sama orangtua.” (Bella, 4/6)

Pertanyaan: “Bagaimana pandangan Anda tentang FKM?”
“Tempat kayak kita bikin acara, terus sama untuk ngumpulin-ngumpulin orang.
Ngumpulin orang yang seagama sama kita. Itu aja walaupun kita uda bikin kayak
gitu, banyak orang yang belum tahu, kalau FKM itu ada, terus, e, kayak kita kan
misalkan di agama juga ada syawalan begitu kan, lalu kemarin bukber yang kita
bikin, jadi itu kayak, kalau kita gak ada, kemungkinan gak ada yang bikin rencana
mau bukber. Terus kita juga cari-cari panitia kayak gitu.” (Bella, 4/9)
“Palingan kita membahas kayak, misalkan kita datang kan, mau sharing, kayak, a,
ada yang gak enak, atau yang enak, dibahas di sana, biar nanti misalkan, yang ga
enaknya, nanti dibahas, nanti kita bisa ajuin ke MK …” (Bella, 4/3)

Pertanyaan: “Bagaimana pengalamannya dengan anggota FKM?”
“aku lebih, emang menumbuhkan semangat untuk mereka tetep, opo ya, kayak
tetep di FKM itu emang susah. Ya, sekalipun banyak Muslimnya cuman kan,
mereka cuek kan Mas, cari kayak regenerasinya itu susah.” (Yessy, 2/10)
“Kompleks nya itu ya kayak, masalah antar anggota gitu lo Mas. Gimana?
Misalkan ada grup, terus mereka persepsinya beda-beda, terus misal mau
pertemuan ni, kalau, ada anak yang kalau ga ada aku tuh ga mau. Nah, kayak gitu
loh, Terus ya gimana, padahal dia masih maba kayak gitu kan, masak kayak gitu.
Terus, pertemuan rutin gitu, yang berangkat ya itu itu aja, terus kayak ga, ya udah
kita ga usah buat maksimal gitu, cuman ya, ya udah, kayak yang mau berangkat
ya cuman itu itu aja istilahnya dan dikit kan. Padahal kalau diliat kan lumayan
banyak kan, muslim muslim. Jadi kayak sering ketemu di Musholla, cuman kayak
ga kenal, karena emang ga ikut di ini kan, jadi nya ga terlalu.” (Yessy, 2/10)
“Ya, minatnya yang kurang. Ya udah, kek gitu. Mau gimana?” (Yessy, 2/12)
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Pertanyaan: “Bagaimana perasaan Anda melihat teman muslim
yang lain?”
“… kayak salat gitu kan, teman-temen kan, nek ada praktikum gitu, itu dijadikan
satu bisa kan, bisa di jamak…, misal subuh dzuhur sama ashar. Heeh. Nek kita
kan kalau nggak kepepet benget nggak boleh di satuin di akhir gitu lho mas, nek
mereka kan bisa, dijadikan akhir gitu …” (Yessy, 1/9)
“jadi kan, sama aja kan maksudnya aku dari lab lari lari ke Mushola, sendiri kayak
gitu, kayak (jeda) ya kayak sendiri. Temannya misalnya praktikum juga yang izin
salat juga cuma aku, yang lainnya engga. Jadi ya.” (Yessy, 1/11)

3.

penerimaan identitas universitas x.
Informan mulai menerima identitas Universitas X karena merasakan
toleransi yang diberikan oleh lingkungannya di Universitas X. Informan
juga merasa lingkungan di Universitas X tidak mengeksklusifkan diri. Ia
merasa nyaman dan perlahan terbiasa—meski dengan batas-batas
tertentu, seperti tetap tidak boleh keluar kelas untuk salat jumat pada saat
ujian; berhati-hati saat mengonsumsi makanan di kantin.
Pertanyaan: “Bagaimana pendapat anda mengenai dosen yang
menyinggung mengenai Islam?”
“Dosennya nanya kan, Mbak tadi artinya apa ya? Kek gitu tadi, kan tadi aku
mimpinnya lewat arab kan ya, kita kan ga tau kan kalau kamu bohong itu doa
apa …” (Yessy, 1/8)
“Ya, gak pa pa sih, berarti dosennya merasa excited dong dengan doa saya, karena
beliau kan pasti pengen tahu soal lebih jauh soal, apa isi doanya kek gitu kan …”
(Yessy, 2/1)
“Nah, terus dosen sih ini, kadang juga apa ya, di pengajaran tuh juga bawa bawa
ini loh yang Muslim, kalau Muslim kan biasa puasa, biasa tuh nanti gini gini gini.”
(Echa, 3/4)
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Pertanyaan: “Bagaimana dengan teman-teman kampus?”
“Enggak harus sama muslim gitu. Kalau misalkan orang itu enak buat temanan ya
saya gabung sama itu. Kan kadang ada orang yang buat ngomong gitu susah ya,
saya ga temanan sama dia. Tergantung orangnya sih, saya tuh, kayak apa ya,
orangnya, senang berkumpul gitu loh. Senang berbaur. Senang gitu lah.” (Abdhi,
1/10)
“Dapat dukungan sih, dari teman-teman, jadinya sampai sekarang nyamannyaman aja.” (Yessy, 1/1)
“Kek gitu sih. Karena, apa ya Mas, misal akupun ga punya teman sholat, temen di
kelas, ada temen yang, temen yang dorong aku buat sholat, pun juga, ya udah lah,
ya maksud e, udah lebih dari cukup. Senengnya sih gitu, ada temen temen yang
kayak ingetin, loh kok belum sholat?” (Yessy, 2/12)
“… mereka tuh sering ini loh, sering ngingetin sholat yang apa, teman-temanku
yang non muslim tuh, kadang kalau udah jam 1 gitu, apa ga sholat Ri? Udah jam
1 …” (Amri, 3/2)
“Malah kadang-kadang kalau ada kerja kelompok gitu, ada azan, temen juga nanya,
kamu sholat ga Cha? Sholat dulu aja.” (Echa, 3/1)
“Oh, palingan yang kayak, kayak apa sih, hari lebaran gitu sih, temen-temen pada
kayak langsung nge-pc masing-masing gitu, selamat hari raya ya, gini gini, gitu
aja.” (Bella, 4/2)
“Soalnya aku seneng kuliah di sini, temenku pada kek banyak, terus menghargai
banget, terus sama-sama terbuka.” (Bella, 4/10)

Pertanyaan: “Menurut Anda, bagaimana peran kampus?”
“Kalau saya tuh, sama dengan mbak Yessy, Mantri Kampus tuh, mampu itu lo
mas, mampu untuk memfasilitasi apa yang kita mau itu lo, seperti peralatan
mushola, terus sandal-sandal, sajadah. Kalau kita mau ngajuin permintaan, Mantri
Kampus mau gitu loh, memperertimbangkan, memfasilitasi.” (Abdhi, 1/13)
“Palingan, mereka kayak baik-baik semua sih, kayak mau pinjam ruangan yang di
MK itu buat diskusi tu, mereka selalu pinjemin Kek gitu. Terus kalau misalkan
masalah dana gitu sih ...” (Bella, 4/3)
“… dari kampus ngasih amanah ke MK buat ngadain syawalan. Dari MK ngajak
kita mahasiswa muslim,” (Yessy, 1/13)
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“Universitas X masih merangkul kita, masih merangkul kita untuk ikut dalam
acara tersebut.” (Yessy, 1/13)
“mereka juga memfasilitasi kita jadinya ya, emang misal ada acara, kita konsul
mau datengi pembicara siapa kayak gitu, mereka bantuin juga, kan juga milih kan
Mas pembicaranya …” (Yessy, 1/13)

Pertanyaan: “Bagaimana dengan ketersediaan makanan halal?”
“Ada kok, maksudnya ga semua menyediakan …” (Yessy, 2/6)
“jadi takut belanja di Kopma. Pas uda denger, pak ini sate apa ya? Sate anjing,
bapaknya bilang begitu kan, jadi, loh, di sini ada jual juga? Ku bilang gitu kan.
Jadi, aku kayak takut cemar gitu lo sama makanan yang di atas, padahal gak pa pa,
cuman tahu doang, donat, biasa biasa aja kan. Padahal bapaknya itu, apa, yang
kayak gitu tuh ditaruh di bagian bawah gitu.” (Bella, 4/9)

Pertanyaan: “Bagaimana bila proses belajar bersamaan dengan
waktu salat?”
“… kadang kan, sebelum masuk kuliah tuh, pas semester awal gitu tuh itu sempat
ditanya, ini mau istirahat jam berapa, kan ada keputusan gitu, lalu kelas saya tuh
mintanya 11.30 sampai jam 13.00 itu jam istirahat untuk salat Jumat. Tapi kadang
kalau ujian itu memang benar-benar ga boleh keluar, nggak boleh kalau hari jumat.”
(Abdhi, 1/12)
“Misal kuliah pas nabrak pratikum gitu, aku minta izin tu dibolehin mas. Terus
kadang malah teman-teman atau asdosnya itu malah sering mengingatkan kok
kamu anu, udah jam salat kamu belum salat.” (Yessy, 1/5)
“jadi kayak lebih bisa menghargai di sini, daripada yang dulu, loh ini gimana ya
ngomongnya? Pokoknya menghargai gitu lo, lebih bisa menghargai.” (Bella, 4/1)

Informan yang mulai terbiasa dengan situasi di Universitas X, perlahan
menerima hal yang berbeda dengan sekolahnya dulu. Meski, dapat
dianggap bahwa informan melakukan represi (terbiasa dengan perkataan
teman-temannya), sublimasi

(berada

di

Universitas X

sebuah
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pengalaman yang berbeda), dan rasionalisasi (berada di Universitas X
hanyalah tempat untuk menuntut ilmu).
Pertanyaan:

“Apa

yang

dilakukan

ketika

merasakan

ketidaknyamanan karena identitas muslim di Universitas X?”
“Kalau, aku sih di lingkungan tempat temen-temenku si jarang nek nyinggung
kayak teroris gitu. Cuman, karena memang aku dari SD-SMK tuh teman-teman
kalau canda tuh suka kelewatan Heeh tapi juga ga pa pa (tertawa) (tertawa) Jadi
kalau di sini tuh bercandanya tuh juga ga pa pa gitu. Kayak, daging babi gitu lo.
Kadang ayo, makan. Makan apa? B2. Hem matamu (tertawa)” (Amri, 3/6)
“kadang tuh agak berat sih, puasa di sini. Tapi, karena ini udah, ini kan udah, udah
dua tahun di sini, jadi udah biasa, kalau semester satu kayak gitu, tapi kalau
sekarang sudah biasa gitu. Diejek. Tapi ya udah biasa aja gitu.” (Amri, 3/15)
“awal-awal itu ya dijalanin aja, tapi lama-lama itu juga, enak aja gitu.” (Echa, 3/1)
“Terbiasanya ya aku jadi ga takut dan mau, mau lebih e, ikut gabung sama mereka
gitu.” (Echa, 3/4)
“Tapi lama-lama juga kaya, akunya biasa gitu lo. Ga tahu kenapa malah, ya gitu,
dianya mau bercanda kek gimana malah biasa aja gitu.” (Echa, 3/6)
“kalau aku sih mikirnya sih, seru aja ya gitu, kalau aku di sini kan, terus kalau aku
di luaran sih, ya gitu kan, udah, udah ada maksudnya timeline mereka juga beda
sama sini kan, terus, di sini kalau kayak mau paskah, mau natal gitu liburnya kan
juga rada panjang kan ya …” (Echa, 3/16)
“Maksudku, menurutku bagus tu uda kayak fasilitasnya udah bagus, terus dosendosennya uda kayak bagus, masuk terus, gak cuman kasi tugas doang, terus
ujiannya ya ujian, ga pernah kasih home-take gitu kan punyaku, take-home gitu.
Terus, lab-nya juga lumayan, udah bagus banget malahan.” (Bella, 4/7)
“niat belajarnya itu sih Soalnya kan yang dituntut disini kan juga kuliah, kan liat
belajarnya kan …” (Yessy, 1/18)

Penerimaan identitas Universitas X juga membuatnya mulai menjaga
perasaan teman-temannya. Hal ini terlihat ketika informan menjawab
pertanyaan teman-temannya mengenai Islam atau ketika makan bersama.
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Informan tidak ingin menyakiti teman kampusnya. Faktor lain adalah
perbandingan dengan kelompok lain yang mirip membuat informan
beruntung berada di Universitas X.
Pertanyaan: “Apa yang Anda lakukan bila ditanya oleh teman
kampus mengenai Islam?”
“… teman-teman sekelas gitu, lagi pas pulang umroh ditanyain ni kemarin di situ
maaf, pas apa? Pulang Umroh tu lo Mas, Oh. Kemarin ditanyain. Di sana kayak
gimana sama temen-temen sekelas. Ada beberapa yang kepo kan, karena di daerah
mereka kan mayoritas non muslim …” (Yessy, 2/9)
“Ya tak jawab (tertawa). Aku juga seneng kok kalau ditanya tanya.” (Yessy, 2/9)
“Kalau ditanya Muslim gimana ya, ya, aku tuh kadang juga suka tak jawab tapi,
seandainya gitu loh, ya karna agak nyerempet-nyerempet ke mereka mungkin
kurang berkenan di hati nek setiap, setiap mereka nanya itu, mereka kadang ku
Tanya seadanya, habis itu ku alihkan lagi ke pembicaraan lain gitu …” (Amri,
3/17)
“jadi kalau mereka Tanya ya aku jawab, yang, mungkin, e, ada beberapa yang tak
sembunyiin, kebenaran nya kek mana gitu kan, tapi ya, itu kalau nyinggung
mereka aja sih, tapi kalau e, ada yang nggak nyinggung itu ya tak omongin, yang
setauku tuh kayak gini gitu loh.” (Echa, 3/17)
“Respon saya sih langsung kek, terbuka aja kan, langsung seneng kalau mereka
nanya, temen-temen deket sih kebanyakan yang nanya …” (Bella, 4/8)
“… tuh lebih jaga omongan aja gitu, soalnya kan di SMP SMA, apa SD SMP
diajarin lebih menghargai gitu kan, sama sama sama manusia …” (Bella, 4/5)

Pertanyaan: “Kemudian ketika makan bersama dengan teman yang
tidak muslim?”
“Ya, gimana ya (ketawa) maksud e, contoh aja contoh nya, apa sih, kita kan juga
ga berkumpul dengan komunitas muslim kan, dengan komunitas lain, gitu. Apa ya
mas, jadi kayak masalah, mesti kan jam mereka mau makan, apa kan, babi, kayak
gitu kan, kan kita ga tau, kita tanya gitu ya mas, tak tanyain kan, itu makan apa e?
Makan darah, makan darah digoreng itu lo Mas.” (Yessy, 2/6)
“cuman kan wis kumpul kayak gitu kan, iya, campur. Iya kan mas, maksudnya
mau nolak gimana.” (Yessy, 2/7)
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Pertanyaan: “Bagaimana pengalaman saat kumpul dengan
komunitas Islam yang lain?”
“… mungkin kita lebih sharing nya tu ke anak Muslim yang NRUA sama Kuma.
Oh. Mereka juga ada lembaga (...) Apa ya, mereka juga ngerasain apa yang kita
rasakan di sini, jadinya, kalau ada acara begitu, kita ngundang mereka, terus
selesai acara kita sharing gitu.” (yessy, 2/11)
“Oh, nek perbedaan sih ini sih Mas, kayak. Kan aku ngelihat postingan
instagramnya mereka juga kan Mas, Haah Maksudnya kok bagus gitu, kok bagus
bagus, kek acara mereka tuh gede gede cuman, tapi pas sharing kemarin ternyata
ini, tempat ibadah mereka tuh, nek menurut aku sih ga sebagus punya kita di sini
lo mas. Maksudnya anak NRUA pun kalau mau nyari Mesjid tuh jauh tu lo Mas
kampusnya.” (Yessy, 2/11)
“Masih bersyukur punya kita, masih ada tempat. Ya emang, ya emang, apa ya, tiap
kampus kan ya, sendiri-sendiri, jadi ya udah lah, bersyukur aja lah, di sini masih,
masih care sama yang Muslim.” (Yessy, 2/12)
“Iya, tapi mereka kan harus kayak, ya keluar kampus, harus keluar dulu kan, jadi
kayak, terus yang di Kuma itu, mereka tu tempat ibadahnya tu kayak bareng OB
gitu lo Mas.” (Yessy, 2/12, 429-432)

Akhirnya, Informan merasa berada di Universitas X memberikan
tantangan dan melatih untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih
kompleks. Informan senang dan bangga dengan pengalaman yang ia
miliki. Informan kemudian merasa makna beragama lebih penting dan
tempat tidak menentukan ukuran seseorang dalam beragama. Diri
sendirilah yang menjadi tuan, karena itu informan sempat kesal dengan
orang luar yang cenderung memberikan komentar negatif terhadap
Universitas X.
“Lebih menjaga diri aja sih mas. Maksudnya kan semakin dekat dengan agama,
kan semakin cobaan nya lebih banyak gitu kan (ketawa).” (Yessy, 2/6)
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“… apa ya, timbangan pahala atau apapun itu ya, individu ya, jadi ya, jadi kalau
di sini dilatih ya menurutku, membekali diri dengan hal-hal agama …” (Yessy,
2/7)
“Ehm, kek nya kalau pengalaman tuh, saya mikir gini lah, kayaknya cuman biasa
aja gitu kayaknya, karena SMK, aku pertama dari pendidikan dari sampai terakhir
SMK itu, ya di lingkungan muslim, mungkin aku kayaknya boring nanti, sama aja
gitu lo, kayak sekolah-sekolah biasa, di Universitas X kan ada tantangannya,
maksudnya ada usahanya sedikit lah untuk ngurus ini, ngurus itu.” (Amri, 3/15)
“… kalau di kampus lain keknya kurang ada tantangannya. Karena tadi itu, nek
mesti naruh jam-jam sholat, nanti udah di pasin misalkan hari raya gitu, nanti kan
mesti uda di paketkan gitu, paling, paling dipas tuh hari Lebaran …” (Amri, 3/16)
“Menarik, menariknya ya tadi itu, ada tantangannya, ada usahanya gitu, jadi lebih
kerasa gitu lo, lebih kerasa kalau usaha buat diri sendiri, buat kebutuhan, gitu lo.
Kebutuhan, Maksudnya kebutuhan buat ibadah.” (Amri, 3/18)
“… sempat kan, diceritain sama Bundaku, ternyata ayahku tuh sebenarnya bangga,
aku disini tuh masih bisa sholat, masih bisa tetep pake jilbab gitu, dan itu tu
sebenarnya ayahku bilang kek gitu tu karena sempet, ga ngerti sih, biasa toh ke,
ditanyain sama rekan kerjanya Heem. Kenapa di Universitas X sih Pak? Kan ada
U.I., ada UDE gitu kan, terus ayahku bilang kayak gitu, gak pa pa Pak, biar ada
tantangan nya gitu loh. Kalau di sama-sama Muslim, nanti dia biasa aja.” (Echa,
3/10)
“menurutku latihan buat ke depannya, lah maksudku kan aku dari kecil gitu kan,
sampek e, SMA gitu kan pasti di negeri gitu kan, terus sekarang kan aku di sini,
terus pasti kan dari sini aku keluar lagi kan, keluar juga pastinya ketemua sama
berbagai macam orang lagi, kan menurutku, e itu sih, buat berlatih latihan ke
depannya juga.” (Echa, 3/14)
“… terlepas dari teman-teman yang biasa dukung kita, ya memang harus kuat, sih.
Toh kan juga, apa ya, kalau misal kita ga menguatkan diri sendiri ya, (tertawa)
siapa lagi?” (Yessy, 2/8)

Wak, wak, waktu (jeda) rasa sendiri itu, gimana? Apa yang dilakukan? Aku
biasanya terus telfon temanku (ketawa).” (Yessy, 1/11)
“…terus kalau aku sendiri sih sebenarnya malah bangga, soalnya aku masih
diterima gitu lo, maksudku, aku yang kayak gini, muslim dan pakai jilbab tuh
masih diterima di kampus, yang bukan mayoritas ku gitu loh.” (Echa, 3/13)

Pertanyaan: “Bagaimana pengalamannya setelah berdinamika di
Universitas X?”
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“jadi nya uda kayak, dan apa ya, udah biasa. Toh kan juga dimana mana banyak
Muslim gitu, banyak mesjid bisa aku pergi gitu, bisa salat, mampir, kayak gitu ya.”
(Yessy, 2/2)
“Ya udah si nek aku, yang penting aku bisa sholat (tertawa).” (Yesyy, 2/9)
“Jadi kan di Islam kan, haram kan, dan temenku tuh ada yang over protective
banget, jadi dia tuh kayak, dia tak ajakin ke kantin ga mau, takutnya kalau ada
babinya, Heem. Terus kita makan jauh banget dong, dekat U.P. akhirnya (ketawa).”
(Yessy, 2/6)
“jadi kayak ya, cuman ya kalau uda tahu, ya jangan. Lebih protective ke itu aja sih.
Ke makanan juga.” (Yessy, 2/6)
“Terus kalau ada salib tuh gimana?” “Ya udah si nek aku, yang penting aku
bisa sholat (tertawa).” “Kiblatnya mbak punya itu?” “Barat.” “Pasti di sini?”
“Ya, pokoknya aku menghadap barat (tertawa).” (Yessy, 2/9)
“Haah, nyaman terus juga kayak, apa ya, misal saya ada usaha terus, di dorong
sama teman-teman sama orang disekitar saya tuh, jadinya (jeda) saya semakin,
dekatkan dengan Tuhan bukan menjauhkan diri dari Tuhan, kayak orang-orang
lain pikirkan bahwa saya.” (Yessy, 1/5)
“Tuhan kita itu sama, cuman cara menyembahnya itu aja yang berbeda, jadi
kenapa waktu ibadah kita berbeda, ya itu karena kiblat kita kan beda beda, cuman
dari perbedaan itu ya kalau di kelas kan kita juga ga ngomong agama, jadi ya tetep,
tetep, ya kita keluarga, yang disatukan di sini.” (Yessy, 2/12)

Pertanyaan: “Bagaimana pendapat anda mengenai kasus yang
kelompok yang sempat demo di kampus?”
“Kaget aja sih (tertawa) maksud e apa ya, ya karena mereka ga tau ya, ga tau
gimana kita kuliah di sini, jadinya ketika mereka kayak ngejudge kita kayak gitu
ya, apaan sih, terus kayak, kayak, sebel gitu saya sama mereka. Karena mereka tu
ga ngerasain apa yang saya rasakan di sini.” (Yessy, 2/2)

Pengalaman berada di Universitas X membuat informan simpati pada
minoritas (agama selain Islam) di Indonesia. Ia merasa kehidupan
beragama di Universitas X dapat dijadikan salah satu contoh kehidupan
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beragama yang baik di Indonesia. Ia juga bersedia untuk memberikan
testimony mengenai pengalamannya di Universitas X bila diminta.
Pertanyaan: “Bagaimana perasaan Anda ketika sebagai minoritas
di Universitas X?”
“karena emang apa ya mas, berada di mayoritas, terus menjadi, di mayoritas yang
bukan agama saya, terus apa ya, ternyata tuh kompleks banget pikirin agama di,
agama di minoritas. Maksud e, jadi ngerasain kayak orang-orang yang bukan
Islam di Indonesia tuh kayak gimana. (Yessy, 2/10)

Pertanyaan: “Bagaimana pandangan Anda mengenai Universitas
X?”
“sebenarnya ini tuh Indonesia tuh kayak gini, harusnya tuh kayak gini tuh kan,
soalnya aku mikirnya juga, e, orang tuh kalau enggak beda tuh juga ga asyik gitu
kan, masak semuanya sama gitu toh, tapi tuh, kenapa cuman kek di lingkungan
kayak gini bisa menciptakan suasana-suasana akur gitu kan, kek sholat diingetin
gitu kan, kalau mereka mau ke gereja, ya monggo silakan, gitu loh.” (Echa, 3/14)
“Kalau aku sih, ini yang seharusnya ditunjukin ke masyarakat luas gitu kan,
maksudku kan, sekarang mesti ini kan, memang lagi sensi soal agama kan, tapi
kita di sini kayak ga peduli, jadi seharusnya tuh ini, itu yang harus di, di liat sama
masyarakat luas gitu lo, kan memang, e, yo ga bisa, ga bisa bohong kan, Indonesia
kan banyak banget macemnya, manusianya, jadi harusnya tuh kayak gini. Kenapa
harus serame itu di luaran gitu kan, kayak gitu sih nek menurutku.” (Echa, 3/18)

Pertanyaan: “Bagaimana pendapat anda mengenai kasus yang
kelompok yang sempat demo di kampus?”
“Nah, misal dari Universitas X memfasilitasi, dan Universitas X apa ya, minta,
apa sih, minta kayak itu loh, testimoni dari mahasiswa muslim yang sekolah, yang
kuliah di sini, ya, saya pastinya bakal menjelaskan kehidupan beragama saya di
sini. Seperti apa, gak seperti apa yang mereka pikirkan di sana gitu, a, mungkin
partisipasi saya seperti itu.: (Yessy, 2/2)

E.

Pembahasan
Sebuah pilihan akan membawa serta konsekuensi atas pilihan tersebut.
Begitu juga dengan informan (mahasiswa muslim) yang memilih Universitas
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X sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan. Berdasarkan hasil analisis,
pemendaman perasaan menghasilkan dua tema besar yang menggambarkan
dinamika identitas sosial mahasiswa muslim di Universitas X, yaitu tema
yang memperteguh identitasnya sebagai seorang muslim dan tema yang
membuat informan menerima identitas Universitas X.
1.

pemendaman perasaan.
Pemendaman muncul sebagai penyesuaian dari perbedaan nilai dan
pengalaman yang informan alami di Universitas X. Pemendaman
perasaan juga dapat dikatakan sebagai tahap terbentuknya identitas sosial
yang baru. Hal ini disebabkan karena identitas sosial bersifat evaluatif
(Tajfel, 1974).
Pemendaman perasaan muncul karena ketidakmampuan untuk tetap
melaksanakan nilai yang diyakini. Hal ini disebabkan kurangnya
pengalaman berada di institusi pendidikan bukan mayoritas muslim.
Informan memilih Universitas X dengan beberapa pertimbangan, seperti
akreditasi, jurusan yang tersedia, dan dukungan orang dekat. Kurangnya
pengalaman menyebabkan ketidaktahuan kemudian menjurus ke
ketidaknyamanan.
Ketidaknyamanan yang dirasakan informan menyebabkan ia akan
membandingkan apa yang terjadi di Universitas X dengan sekolahnya
yang mayoritas muslim. Seseorang cenderung membandingkan dengan
kelompoknya ketika menjumpai perbedaan. (Haj-Yehia & Erez, 2018;
Islam dkk., 2019; Kim, 2017; Velayutham, 2017). Contohnya, tidak
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semua orang berpuasa di Universitas X. Begitu juga saat melaksanakan
ibadah, tidak ada waktu khusus untuk salat. Informan juga merasa
kesepian karena tidak banyak teman muslim yang ia kenal. Tidak ada
teman muslim informan yang masuk ke universitas bukan mayoritas
muslim sehingga informan tidak memiliki teman untuk berbagi perasaan
yang sama saat awal masuk Universitas X.
Informan cenderung memendam rasa tidak nyamannya dengan
tujuan

menghindari

konflik.

Ia

menanggapi

perkataan

yang

menyinggung identitasnya sebagai muslim dengan santai. Informan
beralasan untuk tidak memperkeruh suasana.
Selain menghindari konflik, informan juga merasa takut ketika
berada di Universitas X. Informan pada awalnya merasa takut akan sulit
untuk salat karena Universitas X bukan mayoritas muslim. Ketakutan
yang ia rasakan tidak lepas dari prasangka yang ada terhadap Universitas
X. Prasangka yang dimiliki dapat berasal dari kelompok. Ketakutan
muncul karena ketidaktahuan (informasi yang kurang). Informasi yang
kurang dapat memunculkan prasangka karena informan akan mengisi
ketidaktahuannya dengan segala sesuatu yang dapat memenuhi rasa ingin
tahunya (Stallybrass, 1977 dalam Tajfel, 1982), termasuk ketika
informasi yang ia ketahui kurang tepat. Prasangka bersifat negatif sebab
cenderung

untuk

merendahkan

kelompok

lain

demi

menjaga

kepercayaan diri positif sebagai anggota kelompok (Tajfel, 1979 dalam
Martiny & Rubin, 2016).
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Ketakutan ini dapat disebut proyeksi sosial. Proyeksi sosial adalah
kecenderungan untuk menyamakan situasi yang ia alami dengan yang
lain (Robbins & krueger, 2005). Contohnya pengalaman informan dulu
ketika di sekolah. Saat itu, temannya yang berbeda agama sempat dijauhi
karena menganut nilai yang berbeda dengan mayoritas warga sekolah.
“… beda agama, Kristen, terus, aku, e, aku sih gak pernah ngomongin, tapi
kayak biasa kan teman SMA, terus sering ngomongin gitu kan, eh elu, jangan
makan bareng dia, nanti dia ngajakin makan babi gitu, gitu kan. Nanti
diomongin la banyak, soalnya kan orang Batak ini ini ini nih. Maksudku, kalau
aku sih lebih kek, apa sih, mereka ngomong kayak gitu ya, saling menghargain
saja lah.” (Bella, 4/5)

Kejadian ini kemudian diproyeksikan ketika berada di Universitas X.
“Apakah saya juga tidak diterima?” Hal ini dapat disebabkan oleh
pengalaman dan informasi yang terbatas pada institusi non-muslim
(Krueger, 2000 dalam Krueger & Chen, 2014). Informan hampir selalu
berada pada institusi pendidikan mayoritas muslim. Pengalaman
mengenai temannya yang seidentitas (mayoritas) yang menekan teman
yang berbeda nilai (minoritas), diandaikan akan dialami juga olehnya
sehingga memunculkan ketakutan dengan gambaran hal yang pernah
dilakukan (Forward, 2006). Hal ini dapat menimbulkan kurangnya
kepercayaan diri.
Ketakutan informan juga muncul karena isu-isu berkembang
mengenai Islam. Isu-isu ini terkadang dibahas di lingkungan Universitas
X. Informan merasa tidak memiliki kapabilitas yang cukup untuk
menjawab

pertanyaan

mengenai

isu

tersebut.

Ia

cenderung

menghindar—meski terkadang ia tidak ditanya secara langsung.
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Informan hanya membahasnya dilingkungan terbatas—kepengurusan di
FKM dan tidak disebarkan. Meski terkesan menghindar, tetapi
penghindaran menjadi sebuah strategi untuk mengurangi “serangan” dari
bahaya di masa depan (Miller & Kaiser, 2001; Miller, 2006 dalam
Saleem & Ramasubramanian, 2017). Informan khawatir pandangan
teman-temannya akan berubah karena isu. Informan pernah berjualan di
suatu gereja bersama panitia ospek untuk mencari dana tambahan. Ketika
itu, teman informan yang juga muslim dicurigai oleh umat di sana. Saat
itu, kasus pemboman sedang menjadi isu.
Ketika terjadi perbedaan pendapat antara FKM dan MK saat akan
mengundang pembicara, FKM pada akhirnya menerima usulan MK.
FKM menganggap MK memiliki kriteria tertentu dalam mengundang
pembicara. Dalam hal ini, FKM melakukan adaptasi (Kim, 2017;
Velayutham, 2017) ataupun menurunkan ekspektasi ketika ada sesuatu
yang berbeda dengan konsep dirinya (Haj-Yehia & Erez, 2018). Individu
akan menyesuaikan identitasnya agar dapat lebih diterima oleh
lingkungan (Yılmaz, 2006). Penyesuaian diri (merubah interpretasi
maupun menerima situasi yang ada) dilakukan ketika ada alasan secara
objektif menyebabkan ia tidak bisa meninggalkan kelompok (Berger,
1966 dalam Tajfel, 1974).
Pemendaman perasaan muncul ketika kekurangan informasi
mengenai kelompok lain, sehingga dialog antar kelompok menjadi salah
satu kunci untuk mengatasi ketidaktahuan. Ketika memiliki pemahaman
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yang kaya mengenai kelompok lain, seseorang akan lebih mampu untuk
bertenggang rasa yang biasa dikenal dengan istilah toleransi. Toleransi
yang diterima oleh informan di Universitas X membuatnya nyaman. Hal
ini membuat informan merasa pengetahuan yang ia dapatkan dari
keluarga, teman, maupun media tidak sesuai dengan pengalamannya.
Informan menjadi lebih nyaman berdinamika di Universitas X dan
mencoba untuk menyelaraskan pemahamannya.

2.

peneguhan identitas muslim.
Informan memperteguh identitasnya sebagai muslim karena ia
merasa identitasnya terancam dari pengalaman yang ia rasa tidak
menyenangkan di Universitas X. Contohnya seperti sindiran atau tidak
dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Peneguhan ini dilakukan untuk
menjaga kepercayaan diri sebagai anggota kelompok (Tajfel, 1974).
Peneguhan pada identitas muslim disebabkan paparan yang diterima
sebagai muslim lebih lama daripada sebagai mahasiswa di Universitas X
(Breakwell, 1993).
Paparan yang lebih lama sebagai muslim membuat pemaknaan yang
lebih kuat pada agama. Agama dianggap sebagai sesuatu yang sakral
sehingga informan berusaha untuk mempertahankan identitasnya sebagai
muslim (Mahoney, et al., 2005; pargament, 1997 dalam Ysseldyk,
Matheson, & Anisman, 2010). Salah satu alasannya adalah ia tidak ingin
mengecewakan orangtuanya yang telah merestuinya untuk berkuliah di
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Universitas X. Informan merasa tidak semua orangtua akan merestui
anaknya untuk berkuliah di Universitas bukan mayoritas muslim.
Pemaknaan ini juga membuat informan berkeinginan untuk
melaksanakan ibadah sebaik mungkin. Berkuliah di Universitas X
mendorong informan untuk semakin menginternalisasi nilai-nilai agama
dalam kehidupannya. Salah satunya adalah ketidakinginannya untuk
berdoa bersama. Informan beralasan bahwa kata “amin”—yang juga
diucapkan oleh Kristiani—memiliki makna ganda dan dapat mengusik
identitasnya sebagai Muslim. Informan merasa bahwa berdoa secara
terpisah membuatnya lebih nyaman. Contoh lain seperti informan yang
memilih untuk menunda pengambilan mata kuliah yang ditawarkan
karena bersamaan dengan salat Jumat. Informan juga memiliki keinginan
untuk mengenakan pakaian yang lebih sesuai secara Islam. Hal ini
disebabkan perbuatan yang sesuai dengan kelompok meningkatkan
kesejahteraan diri (well-beeing) seseorang (Saleem & Ramasubramanian,
2017).
Informan mendapat dukungan dari kelompoknya. Informan
diingatkan untuk terus selalu beribadah, tidak masalah di mana pun ia
berada. Informan juga menyadari bahwa ibadah adalah sebuah kewajiban
yang membutuhkan konsistensi. Informan kemudian berpendapat setiap
orang memiliki tujuan hidupnya masing-masing dan kita sebagai setiap
orang menghargainya. Berinteraksi dengan orang lain berbeda agama
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dan tujuan hidup membuat informan belajar dan memahami orang lain
yang berbeda.
Keinginan

untuk

semakin

menginternalisasikan

agama

menyebabkan informan menganggap beberapa kejadian menjadi kurang
menyenangkan, seperti tidak bisa salat dan keterbatasan ruang ibadah.
Informan yang memotong peneliti saat melakukan wawancara menjadi
salah satu indikasi bahwa informan merasa hal ini penting.
“… Ya ngeluh, ada beberapa yang ngomong soal kalau, e, apa ya,
kesulitan cari…” “Tempat ibadah?” (Yessy, 2/8)

Pengalaman tidak menyenangkan membuat informan berusaha
mencari teman sesama muslim dan dekat pada kelompok muslim (FKM).
Informan merasa adalah sebuah keharusan untuk saling mengetahui
keberadaan muslim di suatu tempat baru. FKM dipandang sebagai wadah
untuk saling menguatkan, saling membantu, dan tempat berkumpul
dengan teman sesama identitas. Informan merasa nyaman ketika bersama
dengan teman di FKM dan lebih memilih untuk bersama mereka—meski
tidak menolak teman yang lain. Berkumpul bersama teman seidentitas
dapat dijadikan sebagai strategi untuk saling menguatkan bagi minoritas
(Islam dkk., 2019; Outten & Schmitt, 2015). Namun, informan
menyebutkan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap keputusan untuk
bergabung dengan komunitas (Sen, 2016). Informan tidak akan
bergabung dengan komunitas muslim bila tidak berada di Universitas X.
Ketika tidak berada di Universitas X, muslim adalah mayoritas di
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Indonesia dan kebutuhan informan untuk berkumpul dan saling
menguatkan antarsesama telah terpenuhi.
Pengalaman berada di Universitas X mengkhawatirkan informan
bahwa imannya dapat luntur. Hal ini tidak lepas dari perkataan temantemannya bahwa masuk ke Universitas X dapat membuatnya pindah
agama. Beragama menjadi kebutuhan untuk mengukuhkan identitas
sebagai muslim. Hal inilah yang mendorong informan untuk lebih
“kukuh” pada agamanya. Ketika ada perbedaan antar kelompok,
informan akan semakin mengidentifikasi kelompoknya (Fleiscmann &
Phalet, 2015) sehingga terjadi bias konfirmasi (Koriat dkk., 2018).
Respon ini disebabkan adanya keinginan untuk dilihat sebagai kelompok
yang berbeda. “Kukuh” tidak hanya dipandang menjadi semakin teguh,
melainkan menginternalisasikan pemikiran bahwa kelompok “ku” juga
sama atau lebih baik dari kelompok lain. Seseorang akan membela
identitasnya bila ia diserang secara identitas (Kim, 2017; Nauroth dkk.,
2017).
Pengalaman yang dianggap tidak menyenangkan terjadi karena
adanya perbedaan nilai yang dianut (Tetlock, 2003). Perbedaan yang
dimaksud seperti kebiasaan dan atribut keagamaan yang berbeda.
Pemahaman ini menyebabkan seseorang akan berusaha mempertahankan
identitasnya ketika disinggung. Respon yang ditunjukkan biasanya
cenderung negatif, seperti marah (Kim, 2017), merasa tidak puas
(Velayutham, 2017), berkumpul dengan sesamanya (Fleiscmann &
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Phalet, 2015; Islam dkk., 2019). Meski, ada juga yang berusaha untuk
menampilkan emosi yang lebih positif, seperti bersikap ramah (HajYehia & Erez, 2018). Emosi positif akan dipilih ketika seseorang
memiliki motivasi-motivasi tertentu, seperti ingin mengubah prasangka
dalam masyarakat (Haj-Yehia & Erez, 2018). Amri pernah sedikit
tersinggung ketika dikira bukan muslim karena berkuliah di Universitas
X. Yessy pernah dikira bukan mahasiswa Universitas X karena
berpakaian gamis dan ia membalasnya sambil bercanda. Perbedaan
respon yang ditunjukkan tidak menghasilkan kesimpulan Amri lebih
mengidentifikasi identitas muslim dari Yessy. Respon yang diberikan
oleh Yessy dapat terjadi ketika identitas dapat terintegrasi dan terbentuk
hubungan yang kuat antar identitas (Amiot dkk., 2015).
Lebih jauh, ada kecenderungan untuk menyeragamkan seseorang
berdasarkan atribut yang dimilikinya. Masyarakat—termasuk kita—
cenderung untuk mengkategorikan seseorang pada kelompok sosial
tertentu dan menganggap perpindahan antar kelompok identitas menjadi
hampir mustahil. Hal ini terlihat ketika Yessy yang berpakaian gamis
tidak dikira sebagai mahasiswa Universitas X. Selain itu, komentar
mengenai kelompok lain cenderung negatif. Orang-orang memiliki
prasangka tertentu mengenai Universitas X dan prasangka ini
memengaruhi interaksi.
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3.

penerimaan identitas universitas x.
Penerimaan identitas Universitas X berawal dari ketakutan/
ketidaknyamanan informan yang dirasionalkan. Informan berpikir bahwa
berada di Universitas X hanyalah tempat untuk menuntut ilmu.
Ketidaknyamanan menghadapi mayoritas berujung pada penyesuaian
diri pada situasi yang ada (Kim, 2017; Velayutham, 2017). Selain itu,
penerimaan identitas Universitas X juga terjadi karena toleransi dari
lingkungan Universitas X dan membuatnya nyaman. Hal ini
menyebabkan informan berpikir bahwa informasi yang ia terima tidak
sepenuhnya benar. Namun, ia tetap menonjolkan identitas muslimnya.
Toleransi yang informan rasakan juga membuatnya menyesuaikan
jawaban yang akan diberikan kepada teman kampusnya saat mereka
bertanya mengenai Islam kepadanya. Begitu saat ada yang makan/
minum maupun berjualan makanan di depan informan ketika puasa.
Informan mencoba untuk menanggapi secara santai dan mencoba
memahami secara lebih luas. Teman yang berjualan ketika puasa,
memang sedang membutuhkan dana untuk kepanitiaannya. Informan
memilih menyingkir bila tidak tahan ketika temannya makan di dekatnya.
Pengalaman di Universitas X merupakan sesuatu yang baru bagi
informan dan penerimaan identitas baru menunjukkan identitas tersebut
mampu memberikan rasa aman (Tajfel, 1974).
Faktor lain yang mendukung penerimaan identitas itu adalah
perbandingan dengan kelompok lain yang mirip tidak lebih baik dari
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Universitas X. Hal ini tampak ketika informan mengetahui Universitas X
masih lebih memperhatikan muslim dibandingkan dengan universitas
lain yang sejenis. Rasa syukur muncul. Perbandingan ini menunjukkan
identitas sosial sebagai proses yang evaluatif (Tajfel, 1974). Pengetahuan
yang berasal dari kelompok mulai disesuaikan. Hal ini bertujuan untuk
menjaga keselarasan antara out-group, in-group, dan diri.
Informan merasa berada di Universitas X memberikan efek positif.
Universitas X memberikan tantangan karena berada di tempat bukan
mayoritas muslim—sebuah persiapan sebelum masuk dunia kerja.
Berada di Universitas X juga membuat informan merasa perlu untuk
menempatkan diri dengan semestinya, tidak perlu terlalu memaksakan
kehendak. Hal ini dapat diartikan menjadi lebih fleksibel. Substansi
beragama menjadi lebih penting. Informan menganggap Universitas X
sebagai tempat untuk menempa diri dalam beragama. Contohnya seperti
usaha lebih yang dilakukan agar bisa tetap salat tepat waktu. Berada di
Universitas X juga menyebabkan informan berpendapat bahwa hanya
diri sendiri lah yang mampu untuk menguatkan diri.
Informan juga merasa tempat bukan lagi ukuran seseorang dalam
beragama. Ia merasa orang luar tidak mengerti kehidupan dan
pengalamannya di Universitas X sehingga informan kemudian bersedia
memberikan testimoni mengenai dirinya di Universitas X bila diminta.
Informan merasa mengerti bagaimana rasanya menjadi minoritas dan ia
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berpendapat bahwa beragama di Universitas X menjadi salah satu contoh
yang baik.
Informan bangga ketika dirinya sebagai minoritas bisa diterima
mayoritas dengan mempertahankan identitasnya sebagai minoritas.
Perasaan ini muncul ketika tidak banyak teman informan yang memiliki
pengalaman yang mirip dengannya. Hal ini merupakan sebuah hal yang
cukup berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Perasaan bangga
biasanya muncul ketika minoritas bisa berbaur dengan mayoritas (Kim,
2017; Velayutham, 2017). Meski juga ada yang bangga ketika bisa
mempertahankan identitasnya (Haj-Yehia & Erez, 2018). Perasaan
tersebut

muncul

ketika

informan

memiliki

misi—keinginan—

menunjukkan kelompoknya tidak seperti yang orang lain pikirkan (HajYehia & Erez, 2018). Dalam penelitian ini, hal yang lebih menonjol
adalah rasionalisasi dalam berinteraksi di kehidupan kampus. Bahwa
berada di kampus adalah untuk belajar.
Pengalaman berada di kelompok lain akan memberikan pengalaman
baru bagi seseorang. Pengalaman baru bisa saja berefek positif dan
negatif (Fleiscmann & Phalet, 2015; Haj-Yehia & Erez, 2018). Pada
penelitian ini, pengalaman informan berada pada Universitas X berefek
positif. Pengalaman di Universitas X membuat informan merasa bahwa
kehidupan beragama di Universitas X menjadi contoh yang baik untuk
Indonesia. Informan merasa kehidupan beragama di Indonesia sangat
kompleks. Hal ini menunjukkan pengalaman berada luar kelompok
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membantu untuk menghindari ketakutan akan prasangka. Pengalaman ini
juga menimbulkan rasa toleransi, yang berguna untuk menghindari
segregasi karena agama.
Segregasi dapat terjadi ketika kita mengidentifikasi pada kelompok
secara kuat dan tidak dapat menerima kelompok lain sehingga ketika
informan dapat mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Universitas X
(kelompok yang lebih beragam), maka lebih mampu mengurangi
kemungkinan konflik karena kita lebih mampu untuk merasa empati pada
kelompok sendiri dibandingkan kelompok lain (Mullen, B., Brown, R.,
& Smith, C., 1992 dalam Charnysh dkk., 2015). Hal ini dikenal sebagai
Common Ingroup Identity (CII) (Charnysh, Lucas, & Singh, 2015).
Selain itu toleransi menjadi penting, ketika kita mampu untuk
menghargai kelompok lain dan mencoba berpikir bahwa di dunia ini
tidak hanya ada kelompok kita.
***
Informan merasa pengalaman mereka di Universitas X berdampak
positif. Berada di Universitas X tidak seburuk yang kelompok mereka
katakan.

Universitas

X

mendukung

keinginan

mereka

untuk

menjalankan ibadah dengan lebih baik—misalnya mereka mencoba
untuk salat teratur, meski perlu usaha lebih. Penilaian buruk kelompok
mereka terhadap Universitas X terbentuk karena kurangnya kontak dan
pengalaman dengan kelompok lain di luar kelompok. Hal ini
menghambat interaksi mereka saat awal berada di Universitas X.
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Informan sempat secara tersirat menyatakan kekesalannya, meski
pada akhirnya menerima identitas Universitas X ketika merasakan
pengalaman yang menyenangkan di Universitas X dan perbandingan
dengan universitas lain yang tidak lebih baik dari Universitas X.
Informan merasa bangga ketika tetap mampu mempertahankan
identitasnya sebagai muslim meski berada di Universitas X. Singkat kata,
berada dalam Universitas X, para informan menegosiasikan ke Islamannya dengan meneguhkan dan menerima identitas Universitas X.
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[Mahasiswa muslim] yang akan [berkuliah di Universitas X] mengalami [pergulatan batin] karena kurangnya pengalaman dan
informasi. Setelahnya, mahasiswa muslim kemudian mengalami [pengalaman kurang menyenangkan] dan [pengalaman
menyenangkan]. [Pemendaman perasaan] dapat dipandang sebagai proses penyesuaian diri mahasiswa muslim untuk tetap
[memperteguh identitas muslim]-nya, namun tetap [menerima identitas Universitas X].
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A.

Kesimpulan
Berdasarkan proses penelitian, disimpulkan bahwa identitas informan
sebagai muslim dinegosiasikan dengan identitas sebagai mahasiswa
Universitas X. Hal ini disebabkan oleh pengalaman yang dialami informan
selama berada di Universitas X.
Hal menarik dalam penelitian ini adalah rasa bangga yang muncul bukan
ketika informan mampu berbaur mengikuti mayoritas, melainkan ketika ia
mampu mempertahankan identitasnya sebagai minoritas ditengah mayoritas.
Hal ini tidak lepas dari pemaknaan informan terhadap agama dan dukungan
dari kelompoknya untuk tetap melaksanakan ibadah meski tidak berada di
lingkungan mayoritas. Penerimaan identitas terjadi ketika informan
menyadari lingkungan di Universitas X tidak sesuai dengan informasi dan
prasangkanya. Informan kemudian menjadi lebih nyaman dan menganggap
Universitas X sebagai tempat untuk belajar.
Prasangka menjadi hal yang perlu diperhatikan karena dapat
menimbulkan inferioritas pada informan. Maka itu, dialog antar kelompok
menjadi hal yang penting dan perlu dilakukan. Informan mendapatkan
pemaknaan baru terkait agama setelah berada di Universitas X: saling
menghargai antar sesama. Informan kemudian merasa tertantang untuk
mempertahankan nilai-nilai Islam sesuai dengan tempat ia berada.
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B.

Kelemahan Penelitian
Penelitian ini sempat menggunakan wawancara secara dyadic karena ada
informan yang terlihat tidak nyaman bila wawancara dilakukan secara
konvensional. Hal ini menyebabkan informan dapat cenderung mengikuti
pendapat informan lain saat wawancara berlangsung.

C.

Saran
1.

bagi informan.
Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa informan memiliki
kekhawatiran saat akan berkuliah di Unversitas X. Kekhawatiran muncul
karena ada sesuatu yang belum pasti. Informan kekurangan informasi
maupun pengalaman berada di Universitas X. Hal ini dapat diatasi
dengan komunikasi dengan teman yang tidak seagama, karena dengan
membuka diri informasi baru dapat kita ketahui dan kita juga dapat
mengkonfirmasi informasi yang kita dapatkan—supaya tidak berujung
pada ketakutan karena pemikiran sendiri.
Informan juga terlihat pasrah ketika menghadapi hal yang tidak
sesuai dengan identitasnya sebagai muslim, seperti waktu salat maupun
saat mendatangkan pembicara. Informan dapat mencoba untuk
melakukan diskusi dengan pihak terkait, baik dengan Universitas X
maupun dengan teman sekelas. Hal ini diharapkan dapat menemukan
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penyelesaian yang terbaik, tidak hanya pasrah dan kemudian
merasionalkannya.

2.

bagi universitas x.
Berdasarkan hasil wawancara, tampak bahwa baik mahasiswa yang
muslim maupun bukan muslim masing-masing memiliki informasi yang
kurang tentang kelompok lain. Hal ini dapat diminimalkan dengan
diadakan seminar maupun dialog mengenai keberagaman agama.
Peneliti menyarankan untuk dapat mengadakannya pada saat awal masuk
Universitas X (masa orientasi awal). Hal ini diharapkan mereka memiliki
waktu lebih untuk membaur dengan teman-teman mereka.
Universitas X juga dapat memperbanyak kegiatan yang melibatkan
lintas agama. Hal ini diharapkan memperbanyak kontak antar kelompok
berbeda agama. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa informan
mendapatkan pengalaman baru dan ia menikmatinya.
Berdasar hasil wawancara, Informan mengeluhkan mengenai jadwal
kuliah yang kurang bersahabat dengan waktu salat. Universitas X dapat
menyusun jadwal, sehingga mahasiswa muslim dapat melaksanakan
ibadah. Jika tidak memungkinkan, Universitas X dapat memberikan izin
bagi mereka untuk salat.
Universitas X juga dapat melakukan diskusi dengan perwakilan
muslim apabila akan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan
mereka. Diskusi dimaksudkan agar komunikasi tidak berjalan satu arah.
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3.

bagi peneliti selanjutnya.
Setengah dari penelitian ini menggunakan wawancara yang bersifat
dyadic. Hal ini disebabkan ada informan yang tidak nyaman ketika akan
melakukan wawancara. Penelitian selanjutnya akan lebih baik bila tidak
menggunakan wawancara model ini, karena terdapat beberapa pendapat
yang menjadi pendapat bersama—terjadi konformitas. Hal ini perlu
menjadi perhatian. Bila peneliti selanjutnya ingin melakukan wawancara
secara dyadic, disarankan untuk mewawancarai kembali informan secara
konvensional.
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Lampiran 1
LEMBAR PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)
Berkaitan dengan penyelesaian tugas akhir mengenai dinamika identitas sosial mahasiswa muslim
di Universitas X, saya:
Nama

: William Ma

Status

: Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

NIM

: 159 114 149

Akan berperan sebagai peneliti dalam proses pengambilan data. Penelitian ini melibatkan informan
penelitian dengan kriteria mahasiswa muslim Universitas X yang tergabung dalam Forum
Keluarga Muslim Budi Utama. Mengacu pada kriteria tersebut, saya memohon kesedian Anda:
Nama

:

Sebagai

: Informan

untuk berpartisipasi dalam penelitian kali ini karena Anda memenuhi kriteri tersebut. Penelitian
ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika identitas sosial Anda sebagai mahasiswa muslim di
Universitas X. Proses pengambilan data ini menggunakan metode wawancara dan menggunakan
alat perekam untuk membantu keseluruhan proses, karena itu saya memohon kesediaan waktu
Anda untuk pengambilan data.
Selama wawancara, pertanyaan yang peneliti tanyakan mungkin bersifat sensitif. Mengenai hal ini,
Anda dipersilakan untuk bercerita sebebas mungkin. Anda juga berhak untuk menolak
berpartisipasi dalam penelitian ini, sehingga bila Anda telah bersedia mengikuti penelitian ini,
Anda bebas untuk mengundurkan diri setiap saat.
Informasi yang disampaikan dalam keseluruhan proses akan diolah untuk kepentingan penelitian
dan bersifat rahasia. Hasil penelitian ini akan penulis perlihatkan kepada Anda sebelum dilanjutkan.
Keterangan mengenai identitas serta informasi yang Anda berikan akan sepenuhnya menjadi
tanggung jawab peneliti sehingga Anda diharapkan dapat memberikan informasi apa adanya.

Peneliti,
William Ma
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Lampiran 2
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PARTISIPASI
Berdasarkan penjelasan yang telah dibaca, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan
kesediaan saya untuk mengikuti penelitian mengenai dinamika identitas sosial mahasiswa muslim
di Universitas X. Keikutsertaan saya dalam penelitian ini adalah sukarela tanpa paksaan dari pihak
manapun.
Saya bersedia untuk mengikuti prosedur penelitian berupa wawancara sesuai dengan kesepakatan
waktu dan tempat antara peneliti dan saya. Saya juga bersedia bahwa selama proses wawancara
direkam menggunakan alat perekam.
Saya memberikan izin kepada peneliti untuk mengetahui, menyimpan, serta mengolah data-data
pribadi dan pengalaman saya selama menjadi mahasiswa muslim di Universitas X.

……………………, ……………………

(Informan)
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Lampiran 3
PERNYATAAN KESESUAIAN HASIL PENELITIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah responden penelitian mengenai dinamika identitas
sosial mahasiswa Muslim di Universitas X. Saya telah mengetahui gambaran dinamika identitas
sosial mahasiswa Muslim di Universitas X sebagai hasil dalam penelitian ini.
Saya menyatakan bahwa hasil interpretasi yang dilakukan peneliti sesuai dengan maksud yang
saya sampaikan pada saat proses wawancara.

……………………, ……………………

William Ma
Peneliti

(Informan)
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Lampiran 4
No.
Teks
1
E, sebelumnya tanya-tanya dulu, e Mas asalnya dari mana?
2
Aslinya? Iya Saya dari ***********. ***********. Kalau mbak
3
ini, Yessy? dari ******. ******. (jeda) kalau keluarga? Ee,
4
istilahnya pendidikan keluarga seperti apa? Apakah…
5
Pendidikan terakhir? A, pendidikan terakhir dari dari keluarga
6
saya dulu? ya terserah. Kalau ibu saya * Oke, E, Bapak? bapak *
7
*, kalau Mbaknya? Sama, * semua. * semua ya? Keluarganya,
8
keluarganya ada berapa saudara? Dari bapak ibu? Ya. Tiga
9
bersaudara. Oh, enggak. Kalau dari masnya sendiri? Tiga.
10 Masnya 3 bersaudara Masnya anak ke? Anak kedua. Anak
11 kedua (jeda) kalau mbak Yessy? Dua bersaudara Dua
12 bersaudara. Tapi yang terakhir. Yang terakhir. (jeda) Oke
13 kemudian Ee, sebelumnya pendidikan? (jeda) aku SMK. SMK
14 di mana? di Jogja, Medik. SMK Medik. Oke kalau di kalau
15 Mbak, Mas? SMK ************ ********* SMK
16 ************. Dimana? *********. **? *********. Itu
17 daerah… masih ********* ke sana masih ********* sana (jeda)
18 kalau saya dari Tanjungpinang, Kepulauan Riau jadi memang
19 ya ga tau Jogja (ketawa) (jeda). Oke Langsung saja, kalau…
20 Ini pertanyaan ke dua pihak, Bagaimana pengalaman Mbak,
21 Mas menjadi mahasiswa di Universitas X? Pengalaman.
22 Pengalaman Kamu dulu. Kalau aku sih (jeda) memang awalnya
23 niat ya mas disini. Jadi nggak masalah. (jeda) Cuman, cuman
24 kadang-kadang kan sering pengen, apa ya, pengen berubah berubah
25 menjadi baik, menutup aurat kek gitu kan. Agak sedikit takut sih,
26 dengan pandangan teman-teman ke aku atau pandangan dosen atau
27 siapapun itu, karena kita kan di kampus yang bukan muslim gitu
28 ya. Cuman ya aku sempat tanya ke teman-teman dan pernah bilang
29 kalau kamu nyaman ya udah nggak apa-apa, toh kamu juga sopan
30 pakaian mu, enggak yang terbuka gitu. Ya udah. Dapat dukungan
31 sih, dari teman-teman, jadinya sampai sekarang nyaman-nyaman
32 aja. (jeda) Baik, kalau mas? Kalau aku tuh dari awal ya, saya kan
33 di teknik, terus bilang awal tuh belum tahu ada Forum Keluarga
34 Muslim di sini, awal 2016 itu belum tahu dan aku tuh cari cari-cari
35 ini kampus, Di sini tu tu ada nggak teman-teman komunitas muslim
36 gitu saya cari sama teman-teman, terus ada, di sini. Terus saya baru

Kategori

Keinginan untuk
memperdalam iman
Ketakutan pada
prasangka
Kekhawatiran karena
kurangnya informasi
Dukungan teman luar
Terbiasa dengan situasi
kampus
Pencarian teman
seidentitas

Komentar

Muncul keinginan untuk hidup lebih sesuai
menurut agamanya. (24-25)
Resah dengan pandangan-pandangan orang
kampus mengenai penampilan. (25-28)
Khawatir dan bertanya karena tidak tahu
dengan teman-temannya kemudian
mendapat dukungan dan lebih percaya diri
(28-31).
Telah biasa dengan situasi di kampus. Ia
tidak lagi merasa takut (31-32).
Mencari teman satu identitas (34-35)

1
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

masuk aktif di tahun 2017, saya baru masuk di sini. Ya gitu. (jeda)
E., Dulu itu tu, apa ya, banyak yang saya nggak dapet gitu lo dari
teknik, jadi kayak teman-teman muslim di sini, kenalan baru (jeda)
yang di jurusan saya itu jarang ada. Emang kalau di jurusan Mas,
yang muslim sedikit? Sedikit. Oh, dan di sana juga fasilitas untuk
untuk Muslim itu juga nggak ada juga seperti mushola, itu nggak
ada. Oh, jadi kalau mushola memang harus di sini ya? Iya.
Semua yang di sana? Di sana nggak ada. Kesini semua? Iya,
(ketawa). Jadi, ya, cari-cari. Ya kan, Muslim, harus tahu lah disitu
ada muslim atau nggak gitu. Jadi kalau, (jeda) kalau jadi selama
belum tahu itu di mana gimana? Jadi sebelum tahu di (jeda)
sebelum tahu ada mushola, jadi ga, e, maksudnya salatnya di
kos atau gimana? Ya, paling pulang ke kos. Kan istirahatnya jam
12.00, paling pulang Kos atau ikut temen. Tapi juga di sini kan jam
nya gitu, ini juga kelas sampai jam 1, jadi ya, kadang ada yang ga
salat. (jeda) Jadi, setelah tahu sini ada mushola, kadang salatnya di
sini. Teman-teman teknik ngajak. Oke, e, tadi Mbak Mas juga
ada ngomong. Mbak, Mbak Yessy juga ada ngomong soal
dukungan teman-teman, E, itu tuh, (jeda) khawatir nya
segimana sih dirinya? Ah gimana ya Mas, maksudnya kan, akhirakhir ini kan, maksud e, tentang agama ini kan sempat memanas
soal penembakan, cuman kan kayak apa ya, berkecil hati bahwa
teman-teman memandang aku itu, seperti yang orang lain pikirkan
gitu di luar Universitas X gitu lo. Jadi aku merasakan takut kayak
apa ya, ya kayak takut gitu sih, nanti kalau misal mereka, apa ya,
ga mau berteman dengan aku, dengan apa ya, dengan profil aku
yang seperti ini, terus juga memandang aku sama kayak orang lain
pikirkan,
Apalagi kan, apa ya, banyak orang yang kaya apa ya yang
menyayangkan, kenapa ya aku kamu masuk di Universitas X sih,
kan kayak gini kayak gini. Cuman kan orang lain gak, gak ngerti
keseharianku ketika aku disini, ataupun mereka ga ngerti kenapa
aku di Universitas X (jeda) Kalau, e, jadi teman-teman sempat e,
pandangan, pandangan teman-teman ketika ada kejadian di
luar sana kemudian, e, terus tahu mbak seorang muslim itu
tuh, sempat ada kejadian seperti apa? Enggak, Mereka gak
terlalu membahas ke aku sih, tapi kalau kadang di grup itu, ya
sering bahas kek itu, cuman ya, ya aku kan mengantisipasi aja sih

Menemukan teman
seidentitas
Kekurangan fasilitas
ibadah
Pencarian teman
seidentitas

Manajemen waktu

Mendapatkan teman seidentitas dari
komunitas. Berarti teman senasib menjadi
sesuatu yang penting (39-40).
Tidak adanya musala di fakultas informan,
sehingga perlu usaha ekstra. Keberadaan
musala penting (42-43).
Keberadaan teman muslim menjadi sesuatu
hal yang dicari (45-46)

Ketidaksesuaian jadwal
kuliah dan ibadah

Kesusahan mengatur waktu agar bisa
beribadah dan terkadang tidak sempat.
Jadwal kuliah mepet dengan waktu
beribadah.

Kekhawatiran akan
dijauhi

Khawatir isu terorisme berpengaruh pada
penilaian pada dirinya (58-60).

Penilaian negatif orang
luar

Orang luar merasa informan seharusnya
tidak masuk Universitas X. Lebih baik di
kampus mayoritas muslim yang lain (6566).

Pemikiran berlebih

Ada pemikiran berlebihan dari informan
karena teman-teman membahasnya di grup.
Ia merasa diserang oleh mereka (72-74).
2
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

(ketawa). Jadi mereka, biasa… ya biasa, cuman dari aku sendiri
ada ketakutan kalau (tidak dilanjutkan) ada ketakutan. Kalau Mas
sendiri, pernah kena seperti dengan mbak Yessy juga? Enggak
sih, enggak sih, enggak sih. E, jadi e, Mas e, pede-pede saja
disini? He e, ya awalnya sih, (jeda) kalau dulu kan, banyak temanteman yang non-muslim tu tuh (jeda) yang nyindir-nyindir gitu loh,
kayak, misal apa, waktu salat salat zuhur tuh kan masih kelas tuh,
sana sana salat tuh. Sana, Muslim kamu. Tak jawab kek gini, oh ya,
nanti. Ya, sering ada sindir-sindir gitu sih, kayak misal yang dulu
ada kejadian bom bom itu lo yang ada penembakan, iya. Itu sering
tuh disindir. Kamu tuh muslim, mesti kamu ya yang ngebom ya
(respon: hehe) jadi gitu gitu loh disindir. Tak bilang, tak jawab
jawab dengan (jeda) santailah. Gak menanggapi serius sih, kalau
ditanggapin tu nanti mereka kayak nambah-nambahin gitu lo,
kayak bikin Suasana panas gitu loh. Tapi… jadi, biasa aja. Gak tak
terlalu, tak pikir, maksudnya gimana ya (jeda) saya nggak emosi
gitu lo menanggapinya, jadi biasa aja, tak diemin. Tapi mas sendiri
waktu mendapati hal seperti itu apa sih yang mas rasakan gitu
loh. Kadang sih kalau misal di sini sendiri-sendiri gitu itu kayak
ngerasa gimana ya kok (jeda) kok muslim di sini Kok kaya gimana
gitu loh, kalau ada apa-apa itu yang awal kena tuh, yang selalu kena
tuh yang muslim gitu lo, ibaratnya. Kayak aku misal gitu. (jeda)
Kalau mbak Yessy? (jeda) waktu, istilahnya kan ada, panda…,
istilahnya teman-teman pada bahas di grup, udah itu Mbak
Yessynya gimana sih? (sambil ketawa) Ha, aku gak muncul.
Nggak muncul. Ya, masih, cuman ga, gak kasih komentar sih mas
aku. Takut salah ngomong juga dan apa ya, kan aku juga nggak
punya kapasitas buat ngomongin kayak gituan, jadi gak tak. E,
terus (jeda) mbak hanya, berarti mbak tidak, mbak
menghindar? Atau gimana? Ya menghindar sih. Pernah gak,
kalau sampai kayak istilahnya, kalau sampai kayak Mas,
sampai kayak kamu Gini lho. Pernah? Enggak, enggak. Enggak.
Berarti teman-teman memang cuman, ngomong … Biasa-biasa
aja. (jeda) Terus pandangan (jeda) yang lain-lain, misalkan tadi
kan Mbak ada ngomong, e, Kok mau mau masuk Universitas
X sih, gitu. Itu gimana? Yang dari orang luar Mas? Iya. Oh, kalau
misal aku ditanyain kenapa aku masuk Universitas X ya gitu? Nek
aku sih awal-awalnya tak jawab santai mas, cuman ada titik di mana

Ketakutan karena
pemikiran berlebih
Represi masalah (75-76)
Ketidaknyamanan
dengan sindiran teman
kampus
Sindiran karena isu luar

Ketidakberdayaan pada
sindiran

Perasaan dibedakan

Menghindari
ketidaknyamanan

Tidak percaya diri
membahas isu

Kesal dengan komentar
orang luar

Ia menjadi memiliki ketakutan dengan
pemikiran yang muncul. Sebenarnya tidak
ada masalah, tapi ia anggap masalah (7576).
Awalnya merasa tidak nyaman dengan
sindiran teman-temannya. Ia mencoba
biasa aja hingga akhirnya terbiasa. (79-82)
Ada situasi di luar yang memengaruhi
perlakuan teman-teman pada informan (8485).
Informan mencoba untuk sabar karena ia
tahu bahwa akan terjadi masalah bila
komentar temannya diladeni. Ia mencoba
untuk menahan, meski ia kurang nyaman.
Apa karena ia merasa dirinya minoritas?
(86-91).
Informan merasa bahwa hanya muslim
yang menerima perlakuan yang cenderung
diskriminatif (93-96).

Informan menghindar dari situasi yang
membuatnya gelisah (Komentar 28-31) Ia
menghindari untuk membuat komentar
karena merasa tidak pantas.
Informan tidak percaya diri, takut salah dan
merasa akan menyinggung pihak lain (101102).

Informan pada awalnya tidak
mempermasalahkan komentar orang luar,
tapi lama kelamaan ia merasa bahwa hal
3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

aku tuh (jeda) emosi kan ya ditanyain gitu terus. Heem. Terus aku
nyolot. Terus Bapaknya diam aja (ketawa). (jeda) Soalnya mereka
tanya, a, apa ya, kan agama nya kan, nanti gimana kayak gitu.
Heem. Masa sih Mbak, sayang loh kamu. (jeda) sebenarnya orang
tua tu dukung si mas, cuman kadang orang-orang luar itu loh yang
(jeda) yang malah (jeda) apa ya, yang membuat aku gak nyaman
dengan statement mereka yang, kalau Universitas X tuh kayak gini,
gak baik buat muslim kek gitu. Terus pengalaman Mbak selama
di Universitas X (jeda) bagaimana? E, dengan, statement orang
luar, terus dengan mbak sendiri merasakannya gitu lo. Kalau
aku sih mas, tak anggap angin lalu gitu. Kan aku juga nyaman, juga
niat di sini kan ya, ya udah nek masalah kayak gitu tu sudah tidak
terlalu tak pikirkan. Terus kan orang orang juga bakal ngerti kan
keseharianku, keseharianku di sini kayak mana (jeda), jadinya
mereka ya uda. Dulu pas semester semester awal gitu sih, semester
1 semester 2 (ketawa) Kalau mas sendiri, e, pernah nggak,
sampai kayak, mbak Yessy gitu? Ditanyain gitu? Iya. Kalau saya
tuh awalnya malah nggak tahu ya, kalau Universitas X itu yang
mayoritas katolik. Awalnya ya ngga tahu. Semester awal tuh
dikasih tahu kalau ini tuh mayoritas Katolik. Oh anu tak bilang oh
begitu. Terus kamu gimana di sini? Cuma jawab (jeda) ya nggak
papa sih kalau mayoritas Katolik kan, yang saya carikan kuliahnya
gitu loh bukan yang lain gitu. Cuman gitu sih. Tapi nggak ada
yang misalnya (jeda) waktu di gituin tu gimana sih perasanya?
Ditanyain gitu? Haah. (jeda) Ya kalau saya biasa sih mas, kan
awalnya ga tau kalau disini kampus yang mayoritas Katolik. Ya
(jeda) saya ga masalah si, masuk sini, nggak ada beban gitu. Kan
masuk sini sama teknik sama enggak sih? Ya, sama sih. Sama.
Ospek juga ga sih? Ah, itu nya beda. Ospeknya beda. Tapi itu
masih satu Yayasan. Yaya. Berarti daftarnya sama. Ospeknya
beda. Ospeknya beda. E, oke. E, mbak mas e, bentar. (jeda)
Kalau pandangan agama, menurut mas mbak gimana sih?
Agama itu apa sih gitu lo. (jeda). Bagaimana pengalaman
Mbak dengan Universitas X, kemudian dengan agama nya
mbak (jeda) dan Mas, seperti apa. Kesehariannya mungkin,
atau gimana. (jeda) Kalau menurut saya, agama itu kayak
kepercayaan ya, Iman gitu ya kita ya kita kan dari kecil Emang
diajarin (jeda) maksudnya ya tentang agama kita itu ajaran nya tu

Orang luar menyebalkan

Dukungan orangtua
untuk kuliah
Pengabaian komentar
orang luar

Niat berkuliah

Kurangnya informasi
mengenai kampus
Rasionalisasi karena
kurangnya informasi

tersebut menyebalkan dan ia marah (111113).
Informan merasa orang luar menyebalkan
karena membuatnya tidak nyaman dan
terkesan mendeskritkan Universitas X.
(114-120)
Padahal orangtua informan mendukungnya
(116-117).
Pernyataan orang luar tidak dianggap
karena apa yang dirasa berbeda dengan
anggapan orang-orang dan terbiasa (122125).
Informan beberapa kali menyebutkan niat
sebagai alasan berkuliah di Universitas X
(baris 23 dan 124)
.
Informan tidak mengetahui bahwa
Universitas X adalah kampus bukan
mayoritas Islam (130-131).
Saat mengetahui hal tersebut, ia melakukan
rasionalisasi (ia bermaksud mencari ilmu,
yang lain bukan lah hal yang penting) (133135).

Penyesalan karena
kurangnya informasi
tentang kampus

Awalnya tidak masalah, kemudian ia
menjelaskan alasan bahwa ia tidak tahu.
Mungkin sebenarnya ada sedikit kesedihan
(137-139).

Agama sebagai rutinitas
penting

Agama sebagai hal yang dipercaya karena
bersifat turun temurun dan wajib diikuti
(148-151).
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kayak gitu. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan, yang, kita
percaya gitu loh. Jadi kalau kuliah di sini tuh, kadang ada dapat
teman yang toleransinya kuat, juga ada yang kurang misal
toleransinya nggak, enggak dijaga gitu loh (…) (jeda) kalau mbak
Yessy? (jeda) aku (jeda) a nek Agama tuh jadi apa, jadi, kayak,
pedoman atau pengatur tingkah laku kita di di, maksudnya di dunia
ini gitu loh mas, jadinya kita bisa tetap tertata, kita bisa ikut aturan,
sehingga terciptalah suatu bentul kedamaian. Kedamaian itu bukan
cuma di sekitar kita, tapi juga buat saya sendiri. Contohnya Ketika
saya berdoa ya, saya merasakan damai. Terus kalau, misal, e,
masalah Universitas X terhadap aku, saya e, menurut saya udah, ini
sih, udah, udah bagus, tolerir banget a sama aku. Misal kuliah pas
nabrak pratikum gitu, aku minta izin tu dibolehin mas. Terus
kadang malah teman-teman atau asdosnya itu malah sering
mengingatkan kok kamu anu, udah jam salat kamu belum salat.
Jadinya ya, nyaman aja. Jadi waktu Mbak merasakan itu, mbak
nyaman, gitu. Haah, nyaman terus juga kayak, apa ya, misal saya
ada usaha terus, di dorong sama teman-teman sama orang disekitar
saya tuh, jadinya (jeda) saya semakin, dekatkan dengan Tuhan
bukan menjauhkan diri dari Tuhan, kayak orang-orang lain pikirkan
bahwa saya. Terus, e, bentar, e, (jeda) Mbak pernah cerita
enggak sama (jeda) teman-teman di luar Univ Universitas X.
Kan Mbakkan juga, teman-temannya kuliah dimana aja
misalnya? UDE, UDE, U.I., U.I., U.M, U X ***********
Yogya? Haah U.Y., U.Y., U.G., U.G.. Semuanya aja disebutin
(tertawa). Gimana Mbak pernah ditanya apa aja sih, soal (jeda)
dari merekalah, dari teman-teman. Ya paling nanya ya, gimana
kuliahnya disana? Agamanya gimana. Terus aku jelasin kalau di
(jeda) di Medik itu semester 1 kan masih kayak universal toh Mas,
terus yang masuk semester 2 kan uda di pisah, ada filsafat sama
teologi, jadi nya ya aku merasa tidak masalah, karena, emang apa
ya emang temen-temen ya cuman ya nanya nya cuman sebatas itu,
gak sampai menjerumus. (jeda) Menjerumus nya seperti?
(ketawa) menjerumus terus, maksudnya gak seperti orang lain
yang ngatain aku itu loh (ketawa). Oh (ketawa) jadinya kayak,
mereka tuh, aku kuliah di sini, ya udah. Lebih seringnya berbagi
ilmu tentang kuliah sih, bukan masalah kaya, ngata-ngatai seperti
Heeh. Di peristiwa tertentu atau gimana? Iya, kayak gitu.

Agama sebagai nilai
bermasyarakat

Agama sebagai pedoman agar hidup tertata
(ada patokan). Setiap orang memiliki
agamanya sendiri, namun ia percaya bahwa
setiap agama baik (155-158).

Bersyukur dengan
toleransi yang ada
Dukungan dari teman
kampus

Informan bersyukur karena diizinkan untuk
beribadah saat waktu beribadah bertabrakan
dengan waktu kuliah (162-163), temantemannya juga mengingatkannya dengan
waktu salat (163-165).
Informan merasa nyaman dan mungkin ia
merasa diterima (165).

Senang karena diterima

Rasa penasaran orang
luar tentang Universitas
X

Teman-teman informan yang berada di
kampus lain penasaran mengenai
pembelajaran agama di Universitas X (177178).

Ketidaknyamanan dengan Ia menyebutkan mengenai menjerumus
komentar orang luar
(182). Pertanyaan orang lain membuatnya
tidak nyaman, tidak seperti temantemannya (183-185)
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Jadinya mereka juga tahu aku disini, oh ya udah biasa aja.
Maksudnya malah, apa ya ketika kita kumpul kan kayak ilmu kita
bertambah banyak kan mas ya, karena kita kuliah di mana-mana,
terus bandingin kalau di tempat ku tu kayak ini, apa sistem
belajarnya tuh seperti ini. Jadi kayak, kita malah sharing ilmu yang
bukan agama. Bagaimana kita sharing ilmu tentang kuliah kita di
beda-beda kampus, beda beda SKS, beda-beda sistemnya kek gitu.
Jadinya malah mereka tidak terlalu memikirkan. Berarti teman,
gitu-gitu aja gitu. Haah. Gitu-gitu aja. Kalau mbak, eh masnya?
Kalau saya itu seringnya ditanya tu gini, misal, kok, kenapa kuliah
di sana? Kan yang lain banyak seperti U.Y., U.M., terus UDE yang,
yang, yang bukan mayoritas Katolik gitu loh. Ya. Terus ya aku
nyarinya yang prodinya gitu lo, yang di tempat lain ga ada.
Nyarinya di sini. Itu doang sih, kan aku memang sama prodi di sini
gitu loh, Teknik. Soalnya yang lain gitu, di tempat lain ga ada.
Jadinya di sini. Heem, Terus memang sudah awal sudah… sudah
niat di sini. Udah niat enggak nya, mbaknya juga gitu. Oke, Ee,
(jeda). Oke jadi gini, Aku tuh sebenarnya, e, kenapa aku milih
ini, sebenarnya juga karena aku Cina Mbak, Mas. Gitu kan,
dan aku merasa, aku pernah kuliah di, eh, nggak kuliah, aku
pernah SD di Katolik, mayoritas Katolik. SMP nya itu
Buddhis, mayoritas Buddhis. SMA nya itu negeri. Muslim. Jadi
ya aku, merasa e, (jeda) waktu ngikut-ngikutin tu ya aku
ngikut-ngikut aja gitu lo. (jeda) Aku ngikut, apalagi pas SD gitu
ya, SD, ya ngikutlah baca Bapa Kami, apal gitu kan, terus SMP
nya Buddhis. Kan aku Buddhis ya, ikut tuh, oke aman. Pas
SMA nya negeri ya, aku ngga ngikut agamanya sih, maksudnya
pelajaran agama, pelajaran agama Buddhis gitu. Tapi pas doa
di upacara misalnya, aku ikut doa Muslim. Ya ikut ikut aja,
ikut ikut. Tapi akhirnya, lo, ini apa gitu. E, maksudnya apa sih,
aku kan ga ngerti toh bahasa Arabnya itu kan. Dulu belajar,
Arab gundul, kalau di sini katanya pengon ya atau apa
namanya. (jeda) Jadi beneran bahasa Indonesia ditulisan
Arab. Iya. Jadi bagaimana ya, B A G A… Oh, iya ya. Itu, tok.
Kalau Mbak Mas, gimana? (jeda) di…, apakah kuli, e,
pertama kali di (jeda) yang beda-beda gitu atau gimana? Jadi,
dari dulu tu gimana sih maksudnya SD, SMP, SMA, a, terus di
kuliah… A, SD sampai, TK (tertawa) sampai SMK tuh muslim

Keingintahuan orang luar
mengenai preferensi
kampus
Rasionalisasi keadaan
kampus

Orang luar penasaran dengan alasan ia
berkuliah di Universitas X padahal masih
ada universitas yang lain (197-200).
Ia beralasan bahwa prodi teknik tidak ada
ditempat lain. Apakah ia akan berkuliah di
sini bila ia tahu bahwa di sini bukan
mayoritas muslim? (200-203)

Lingkungan sekolah
homogen

Informan bersekolah di sekolah mayoritas
muslim (225-226)
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semua. Haah. Terus baru masuk (jeda) a, yang non tu baru ini.
Cuman kadang mikir, misal. Kan doa dipersilakan. Mereka kan
sama-sama bilang Amin, Aku kan juga bilang Amin gitu kan
(tertawa) jadi kayak pikir, ini aminnya aku ikut mereka atau mereka
ikut punyaku. Kayak gitu sih sempet mikir kayak gitu tu, Apa ya,
ya ya udah lah. Terus sekarang, aku ubah kebiasaan, biasanya
mereka doa dulu, mereka doa selesai baru aku. Jadinya… Mereka
kan nek doanya kan (…) Heeh, heeh. Mereka, aku diam dulu.
Mereka doa aku baru doa. Oh, (jeda) itu, mbak itu, mbak mikir
sendiri atau gimana? Ya mikir sendiri sih, Oh. Sering sih, disuruh
memimpin doa tu sering. Cuman lebih nyaman kayak gitu, sih kalau
misal ada jeda lah, antara Aku sama mereka gitu. Kan dulu tu kalau
di SMK SMP kan bareng, Heem. Jadi itu kan biasa gitu, kita
ngomong kayak gitu. Tapi nek ini kan sudah beda. Kebanyakan
juga Katolik, jadi ya. Terus setelah kayak gitu (jeda) e, apa yang
dirasakan Mbak sebelum dan sesudah itu ada perbedaan
perasaan nggak? Nggak sih nggak terlalu, soalnya kan juga, pas
doa kan, apa ya sama-sama saling apa, khidmat gitu kan jadinya,
jadinya tidak terlalu berpengaruh. Cuman aku mikir, e, akan lebih
baik jika misal mereka dulu baru aku atau enggak aku. Itu pernah
disampaikan ke, misal semua atau … Enggak, cuman aku sendiri
aja. Oh, iya. Jadi di kelas Mbak sendiri yang muslim? Enggak
ada 4, 4 sama aku, 4 muslim. 4 muslim. Kalau masnya? Gimana
tadi yang pas, e, kan aku sebelumnya begitu, misalnya pas
kesini, ya istilahnya aku, eh, pas di SMA tuh aku kayak, ini apa
sih? Terus, gimana sih caranya gitu loh. Kalau Mas sendiri?
Kebetulan dulu gimana? Kalau aku dari SD sampai SMA tuh
kebetulan di muslim, tapi yang SD SMP tuh NU. Oh, NU. SMA
saya masuk ***********. Tuh masih muslim, tapi kek beda,
ajarannya beda, tapi masih sama itu toh, cuman beda sini doa nya
kek gini, sini doanya ke kek gini. Tapi masih sama. Masuk yang
non muslim baru kuliah ini. Jadi kalau misal, jadi tiap masuk kuliah
sama pulang kuliah tuh ada doa, jadi doa secara katolik gitu. Kalau
doa tuh, saya cuman diam dan doa sendiri. Jadi, mereka diam, saya
doa sendiri. (jeda) berarti tetap doa, tetap doa sendiri. Kalau
kami malah engga. Di psikologi malah engga (ketawa) psikologi
cuman, (jeda) cuman pas awal, dan itu di beberapa mata kuliah
doang. (jeda) Agama juga engga seinget saya. Ada ga ya? (jeda)

Identifikasi yang kuat
pada kelompok muslim

Takut mengucapkan amin karena ia sendiri
takut bahwa amin yang ia maksudkan sama
dengan amin dari agama lain. Ada
keengganan untuk menjadi sama dengan
identitas lain terkait agama (227-230).

Peneguhan identitas
muslim

Merasa bersalah sehingga ia berdoa lebih
akhir agar doa yang diucapkan tidak
dianggap sama (232-234). Timbul perasaan
nyaman saat melakukannya (237).

Represi masalah doa

Sebenarnya tidak terasa apa-apa, suasana
doa tetap khidmat, tetapi ia merasa akan
lebih baik jika tidak bersamaan. Ikatan nya
terhadap kelompok agama kuat (242-247).

Lingkungan sekolah
homogen

Informan bersekolah di sekolah mayoritas
Muslim (253-254).

Identifikasi yang kuat
pada kelompok muslim

Informan memilih berdoa sendiri. Ikatan
kuat pada kelompok agama (259-260).
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Malah nggak ada, jadi setiap (jeda) setiap itu malah ga ada. Ya
masuk ya masuk gitu aja, nggak ada nggak doa, enggak ada
apa-apa, Oh… Cuman paling dosen masuk, selamat pagi. Oh
pagi Pak. Ga ada doa? Udah (ketawa) Kalau ditempat saya, setiap
masuk kuliah doa, setiap mulai pelajaran doa. Mbak juga kalau di
medik? Aku enggak sih, misal dosennya nanya nanti, sudah ada
kelas atau belum? Kayak gitu kan, sebelum ini. Haah. Kalau misal
udah kita nggak doa. Kalau belum yowes doa. Cuman ada dosen
yang langsung, yok kita doa dulu. E, banyak doanya sih mas
(ketawa) hampir setiap saat kita berdoa (ketawa) (ketawa) iya,
mungkin beda kali ya? Ya. Psikologi tu, jarang lo, serius. Saya
itu dulu, ya paling, ada beberapa mata kuliah tuh kayak, yuk
doa gitu, doa. Terus nanti giliran, yuk siapa yang mau mimpin
doa. Malah pernah saya tu, kan males gitu ya nyesuain itu saya
males. Heeh. (jeda) untuk, coba lah, mimpin, mereka tuh minta
gitu loh. Oh, iya iya. Coba dong, doa menurut Buddhis.
Gimana. Ya aku males ya mbak, Mas gitu Ya. Udah kita doa Memimpin doa di
universal, Mbak Mas pernah digituin juga? Pernah. Tapi misal, kampus
kalau aku disuruh mimpin doa cuman doa, doa sendiri sendiri gitu,
cuman diam, (ketawa) beberapa menit, beberapa detik terus doa
selesai gitu. Kalau Mbaknya? Ya, sering, kalau pas pelajaran,
masih di semester 1, (jeda) PKN apa ya o? PKN kayaknya sih, ya
ya mimpin, jadi gantian gitu loh Mas, Haah. Jadi minggu ini (jeda)
kita kan Bhinneka Tunggal Ika, minggu ini yang Budha, minggu Keingintahuan dosen
besok muslim, nek gitu kan. Dosennya nanya kan, Mbak tadi
artinya apa ya? Kek gitu tadi, kan tadi aku mimpinnya lewat arab
kan ya, kita kan ga tau kan kalau kamu bohong itu doa apa, (semua
bareng ketawa) (jeda) itu tak jelasin itu tuh, ini Pak artinya, kayak
gini kalau misalnya kayak Katolik gitu kan bahasa Indonesia jadi
Ah, iya (jeda) ah, (jeda) kalau yang Arab dosennya nanya toh
(ketawa) gitu sih Kalau di Teknik kebetulan satu kelas mas
sendiri? Yang muslim itu ada 3 anak. Satu kelas berapa anak?
50. Satu kelas 50 orang. Kalau Mbak? Satu kelas 38. Oh sedikit
ya, Banyak yang ini, sisip program sama… Sisip program? Sama
yang ga kuat (ketawa). Oh ya ya, saya mengerti (ketawa). Yang
di Medik, kata temanku juga gitu e. (jeda) tempat ku sudah ada
yang gugur, gugur ya, e, iya adalah 2-4 masih ada lah, tapi yang
agak-agak kita lihat misalnya kayak (jeda) agak-agak, agak

Informan diminta untuk memimpin doa
menurut kepercayaannya (282-283).

Dosen bertanya mengenai isi doa yang
didoakannya (289-290).
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kesusahan itu ada. (jeda) tapi yang untuk gugur itu ada juga,
nggak, enggak banyak kami. 10-an kami. Kami nggak, sampai
10? Udah 10-an. Kalau teman-teman biasa di muslim tuh
gimana sih? Se, sekelompok, istilahnya kalau di kelas itu kan
38 misalnya Mbak, Masnya 50. Itu tuh, mencar, atau gimana?
Mencar sih mas, mencar. Enggak, enggak ngumpul. Sama sih, jadi
kalau kelas duduknya terserah gitu ya Mas, Heeh. Jadi ga muslim
muslim tuh, kita mencar-mencar gitu. Tapi kalau e, tiba-tiba
pengen cari, pengen cari itu cari siapa? Cari apa maksudnya?
Cari misalnya ada apa-apa gitu, tanya itu ke siapa? Temen
atau… Tentang apa mas? Misal gini deh, e, Mbak Mas nya lebih
nyamannya sama siapa sih? Oh, temannya? Kalau saya sih
nyamannya ya, sama yang paling ini ya paling (jeda) deket sih
(jeda) yang paling dekat sama aku gitu. Iya si, iya kalau di kelas
ya sama yang paling dekat, cuman kalau uda di luar ya sama FKM
ini mas. Oh di luar di FKM. Lebih nyaman, ya apa ya, ketika ada
kumpul sama sama, sesama muslim itu ya Heem. Bahasan kita kan
sama gitu loh jadinya mereka tuh ngerti aturan-aturannya kayak
gitu. Contoh aturannya? Contoh misal, kayak apa, (jeda) kayak
salat gitu kan, teman-temen kan, nek ada praktikum gitu, itu
dijadikan satu bisa kan, bisa di jamak…, misal subuh dzuhur sama
ashar. Heeh. Nek kita kan kalau nggak kepepet benget nggak boleh
di satuin di akhir gitu lho mas, nek mereka kan bisa, dijadikan akhir
gitu. (jeda). Jadi Jadinya, apa ya (jeda) lebih nyaman sama temanteman FKM. Cuman sayangnya kan kita beda prodi (ketawa).
Heeh (ketawa). Misal kalau puasa juga kan, lebih ini kan mas,
Heem apa maksud e pa kita puasa, tapi ada yang jualan. Kita puasa
tapi (jeda) makan, ya sebenarnya ga terlalu apa sih, gak terlalu
ganggu cuman ya, kebiasaan dulu kan sama SD sampai SMK kan
kalau puasa itu kan Heem ya bener-bener puasa semua gitu, kayak
gitu. Sekarang. Terus kalau ada yang, misalnya puasa nih, terus
ada jualan tuh gimana? (jeda) ya, mereka, mereka gimana sih
gitu. Ya udah, biasa sih. Biasa aja. Biasa aja soalnya kan emang
(jeda) ya kayak mereka kan ngejar dana kan, jadi nya. Kalau aku
kan aku vege Mbak, Haah. Terus tiba-tiba ya, nggak bisa dong
aku terima kayak gitu. Kalau pas aku tiba-tiba ditawarin ya
aku bilang (jeda) kalau aku sih, kalau aku geli gitu kayak lucu
gitu lo. Lucu gitu lo. Ih. Kalau mbaknya gimana? (jeda)

Kenyamanan dengan
teman seidentitas

Informan lebih memilih bersama dengan
teman di FKM karena masing-masing
sudah tahu kebiasaan-kebiasaan yang
dilakukan (316-321).

Salat menjadi penting

Salat menjadi hal yang penting (322-326).

Berbeda prodi dengan
teman FKM
Penyesuaian diri saat
puasa

Hanya saja teman-teman FKM tidak bisa
satu prodi (327).
Informan belum terbiasa dengan situasi
kampus yang berbeda (329-333).

Rasionalisasi saat puasa

Informan memaklumi apa yang terjadi
(335-336).

Sungkan dengan teman
kampus

Informan secara tersirat menyatakan dia
berpuasa (341-342).
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Biasanya aku bilang, apa sih, ya nanti, kalau udah Magrib lah aku
belinya (ketawa) (ketawa) Oh ya lupa soalnya. (jeda) Mbak
selama sehari-hari, e, berjilbab gitu ya? Heeh. Memang sudah
berjilbab dari, dari kapan? Dari SMP. SMP. Oh. (jeda) Kalau
masnya? Kalau di kayak, kayak danus gitu, itu gimana? Yang
kalau puasa gitu? Haah. (jeda) Misal temanku jualan gitu, beli ga?
Aku bilang puasa Boy. Gitu aja sih, terus mereka nya? Ya, kadang
ada yang, Oh iya. Tapi ada juga orang yang iseng gitu loh (ketawa)
gitu Mas, ditawar tawari gitu. Terus perasaanya waktu digituin
gimana? Ada… Nggak sih, nggak nggak marah, maksudnya aku
tahu itu bercanda gitu lo. Apa lu, puasa e. Gitu mas. Ada
perbedaan nggak sih dulu, e, dulu kan misalnya, hampir semua
muslim, kalau sekarang kayak gitu tuh, ada perbedaan nggak
sih, dari teman-teman atau gimana. (jeda) perbedaan gimana
Mas? Pengalamannya kalau kayak di gini, Kayak di puasa gitu.
Pengalamannya apa sih yang di rasakan gitu. (jeda) ya, kalau
dulu kan misal 1 kelas puasa puasa semua. Kalau sekarang kan di
kelas 3 orang yang puasa, jadi, kadang, gimana gitu lihat teman
yang makan gitu. Saya, apa ya kayak, keluar gitu lah. Biarin
nyelesain makan dulu biar gak ngiler (ketawa) atau gimana gitu,
perasaan ingin makan. Iya, iya. Saya menghindari itu sih. Terus
waktu, e, sama kayak mbak Yessy? Apakah waktu di luar itu
gimana sih? Di misalnya di bisa di kelas, itu, e, bergaulnya
gimana? Pergaulannya. Kalau Mbak Yessy kan tadi ngomong,
iya… lebih nyaman gitu? Heeh. Kalau aku nyaman gak nyaman
tergantung sama orangnya sih. Oh, sama orangnya. Enggak harus
sama muslim gitu. Kalau misalkan orang itu enak buat temanan ya
saya gabung sama itu. Kan kadang ada orang yang buat ngomong
gitu susah ya, saya ga temanan sama dia. Tergantung orangnya sih,
saya tuh, kayak apa ya, orangnya, senang berkumpul gitu loh.
Senang berbaur. Senang gitu lah. Oh, ee, (jeda). Kalau disuruh
milih, disuruh milih, e, (jeda), e, ngomongnya gimananya ya, e,
(jeda), pernah gak sih pengen punya pengala…, Mas
sebelumnya sudah pernah dengar pengalamannya dari ini
juga, dari teman-teman di luar, teman-teman Mas yang kuliah
di luar Universitas X? SMA nya sudah dengar juga? Kalau tadi
kan Mbak Yessy kan juga sudah pernah denger, kalau
akhirnya di pas diskusi itu sama teman-teman SMA misalnya,

Frontal dengan teman
kampus

Informan secara gamblang menjawab
bahwa ia berpuasa (347-348).

Represi kekesalan

Informan tidak marah, namun tetap ada
perasaan kesal (350-352).

Godaan saat puasa

Informan tergoda dengan temannya yang
tidak puasa. Bisa jadi ini yang membuatnya
ada perasaan kesal? (357-361)

Nyaman karena teman
kampus menyenangkan

Informan akan merasa nyaman dengan
siapapun yang menyenangkan menurutnya
(367-371).
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kita kan ngomongnya pada awalnya, yang ngomongnya, e,
kayak kamu gimana sih di sana gini, kok mau sih masuk di
sana sih, terus pada akhirnya ya jadi (jeda) malah nggak bahas
soal itu. Kalau mas sendiri gimana?
(…) Ngumpul-ngumpul ya, kamu kayak gimana di sana? Ya biasa,
kayak gini, kayak gini aja. Kamu gimana di sana? Ya gini gini juga.
(…) terus itu paling cuman buat pembahasan sebentar, setelah itu
ya masuk yang lain. Yang lain. Bercanda-bercanda. E, iya.
Sebentar mbak. (jeda) Mbaknya eh Masnya ada ketakutanketakutan tersendiri nggak? Tentang apa? Tentang, di
Universitas X. (jeda) kalo ketakutan, nggak ketakutan sih kalau
aku tuh sekarang, dibandingkan sama yang dulu tuh, itu tuh, kayak
agama saya, kayak lebih kurang sekarang gitu loh. Lebih…
Maksudnya dulu kan saya sering itu, ngaji, terus, ya yang agamaagama gitu di rumah, nah sekarang kan sini nge-kos, terus sendiri,
terus kampus juga mayoritas kayak gini, dari situ, saya merasa iman
saya kurang. Kalau… agama saya tu, sama dulu tuh, malah buruk
yang sekarang gitu lah. Kalau (…) Kalau mbak Yessy? (jeda) a,
kalau aku sama aja sih Mas, soalnya tetap, maksudnya tetap salat
wajib, kadang kalau nggak malas ya tambahin salat yang lain, terus
ngaji juga tetap, cuman kalau yang saya rasa kayak, merasa kayak
sendiri aja Mas. Soalnya dulu kan SMA, salatnya bareng-bareng,
terus di mushola pun kayak, ya muslim, cuma nggak kenal, jadinya
tu tetap kayak, ah sendiri aja sih, kayak ibadah tapi sendiri. Wak,
wak, waktu (jeda) rasa sendiri itu, gimana? Apa yang
dilakukan? Aku biasanya terus telfon temanku (ketawa). Temen,
Oh. Terus tuh cerita, dulu pas semester-semester awal waktu awal
kek ya. Ada temen muslim di kelas, tapi apa ya, mereka muslim
tapi ga salat gitu loh Mas. (ketawa) jadi kan, sama aja kan
maksudnya aku dari lab lari lari ke Mushola, sendiri kayak gitu,
kayak (jeda) ya kayak sendiri. Temannya misalnya praktikum juga
yang izin salat juga cuma aku, yang lainnya engga. Jadi ya, Ya
kalau saya sih, e, saya ga terlalu, ya saya mungkin masuk
golongan yang, yang teman-teman Mbak yang itu loh yang
nggak salat gitu kan, jadi saya masuk golongan kayak gitu.
(jeda) kalau mas sendiri? Tadi izin ya, waktu… salat heeh. Ya
izin kalau boleh izin sih, kadang ada dosen yang, maksudnya
nunggu selesai kelas baru boleh keluar. Heem, (ya iya lah baru

Ketakutan iman luntur

Informan memiliki ketakutan dengan
dirinya sendiri yang telah jarang mengikuti
kegiatan keagamaan (390-392).

Kesepian saat salat

Informan merasa sendiri karena biasanya ia
akan melakukan kegiatan keagamaan secara
kolektif. Kini ia kehilangan ‘rasa’ tersebut.
Bertemu dengan orang lain di musala pun
biasa saja karena tidak saling kenal (400403).
Informan berbagi cerita dengan temannya
(405).
Keresahan informan karena ada teman
informan yang tidak menjalankan
kewajiban agama. Mungkin ia merasa
bahwa untuk menjaga iman, beribadah
menjadi hal yang penting (406-408).
Sehingga hanya ia sendiri yang
menjalankan kewajiban tsb (408-411).

Curhat
Keresahan karena teman
tidak beribadah
Kesepian saat salat
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selesai kelas baru boleh keluar). Kan ada yang kelas sampai jam
13.00, Hooh. Terus izin nya tuh, enggak boleh izin, memang
enggak boleh izin. Jadi, memang ga boleh izin, sudah… iya,
belajar, dosen enggak mau toleransi, Terus waktu digituin,
gimana? (jeda) ya kadang gimana lagi ya, udah sering izin, buat
salat jumat tu kan, kadang ada, wa ini dosen kok kayak gini ya, ga
kasi toleransi untuk. Kalau kita ngomong soal pengalamanan
jumatan ya, saya juga kalau ketemu teman-teman saya yang
muslim yang cowok kan Jumatan wajib ya, itu gimana? Mas
nya sendiri, pernah nggak kena Jumatan (jeda) tapi… tapi kelas
gitu? Haah. Pernah. Terus gimana? Selama satu semester yang
itu? tapi itu nggak 1 semester sih, kadang kan, sebelum masuk
kuliah tuh, pas semester awal gitu tuh itu sempat ditanya, ini mau
istirahat jam berapa, kan ada keputusan gitu, lalu kelas saya tuh
mintanya 11.30 sampai jam 13.00 itu jam istirahat untuk salat
Jumat. Tapi kadang kalau ujian itu memang benar-benar ga boleh
keluar, nggak boleh kalau hari jumat. Terus ya udah? Gitu aja?
Ya enggak, cuman kan kalau ujian ada shift-shift an gitu kadang
kalau kebagian shift siang, itu jam 10.00 jam 14.00, kalau hari
jumat itu, ga boleh keluar. Kalau mbak sendiri, pernah kena
pengalaman seperti itu? Kalau, kalau cewek kan lebih fleksibel
ya, iya, lebih bisa. Cuman kemarin, ini aku ngurusin adik tingkat
yang emang dia tabrakan pratikumnya, terus aku lobi ke wakaprodi
nya dan switch jadwal, akhirnya bisa. Bisa ganti. Karena, aku selalu
bilang ke adik tingkat yang muslim, kalau misal ada jadwal yang,
misalnya kayak salat jumat itu berhalangan, bilang ke aku aja, nanti
kuurusin. Nah, kemarin bilang, mbak, aku ada jadwal kayak gini,
kayak gini, tak urusin, terus dia ganti jadwal. (jeda) yang di FKM
itu? Yang di medik. Oh, di medik. Di FKM juga kayak gitu, cuman
mungkin ya yang lainnya udah aman, Ya udah aman cuman itu
kemarin ada masalah sama pas salat jumat gitu. E, Aku nggak tahu
FKM seperti apa ya mbak, cuman ditempatku, yang apa,
KMBK, KMBK itu, e, kegiatannya itu (jeda) ya, seperti yang
udah aku bilang kemaren ya, itu nggak hanya e, ini maksudnya
dharmanya, agamanya malah gak terlalu ada, terlalu, kalau di
FKM sendiri, berarti kegiatannya lebih ke (jeda) yang bagian
bagian pendalaman Iman, begitu mbak? (jeda) enggak juga sih,
nggak juga sih. (jeda) jadi co… paling contohnya kalau yang

Kurangnya dukungan
dosen untuk beribadah
Nge-dumel

Ada dosen yang tidak memberikan izin
untuk salat (418-420).
Informan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya
bisa bersungut namun tidak menyampaikan
pada siapa pun (421-423).

Dukungan dosen untuk
beribadah

Ada dosen yang membuat kesepakatan agar
salat jumat dapat tetap dilaksanakan, namun
tetap tidak bisa apabila bertepatan dengan
waktu ujian (429-436).

Perasaan senasib di
Universitas X

Membantu adik tingkatnya yang memiliki
identitas yang sama mengenai jadwal yang
bertabrakan (438-440).
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muslim tuh acaranya kayak acara buka bersama, pengajian,
syawalan, yang lain itu kayaknya enggak, kek misalnya makrab,
kek acara-acara yang lain tu engga. E, kalau boleh tahu,
pembimbing FKM siapa? Mantri Kampus. Mantri Kampus.
Enggak ada dosen ya? Enggak ada dosen pendamping? Enggak.
Enggak ada. Kita dibawah Mantri Kampus mas. Di Mantri
Kampus ada dosen yang Muslim ga sih? (jeda) enggak ada.
Enggak ada. Cuman kalau misal kita konsul biasanya ke mereka.
Kemana? Konsultasi Oh, soalnya kita kan kalau di Universitas X
memandangnya kan luas ya Mas, jadi nggak terkotak-kotak kan.
Jadinya di bawah Mantri Kampus, mereka juga memfasilitasi kita
jadinya ya, emang misal ada acara, kita konsul mau datengi
pembicara siapa kayak gitu, mereka bantuin juga, kan juga milih
kan Mas pembicaranya, mungkin yang pas dengan kampus kita
gitu. (jeda) pernah nggak pengalaman yang e, (jeda)
pengalaman apa aja sih yang selama di Mantri Kampus terus
juga di FKM sendiri, yang berhubungan sama (jeda) FKM
dengan Mantri Kampus. Pengalamannya seperti apa yang
paling berkesan deh istilahnya. Yang paling berkesan, aku ini sih
dari kampus ngasih amanah ke MK buat ngadain syawalan. Dari
MK ngajak kita mahasiswa muslim, Nah kalau syawalan tuh kan
yang diundang apa kayak misal, apa kayak (…) yang bersih-bersih
kan mayoritas muslim mas, Heem, kalau syawalan yang diundang
tuh seluruh karyawan di Universitas X yang muslim beserta
keluarganya, dan, dan apa ya, tidak memungkiri bahwa di
Universitas X juga ada komunitas mahasiswanya jadi kita juga
merasa tetep dilibatkan walau itu dalam skala yang besar, biasanya
kita buat acara sendiri gitu kan, nggak acaranya kampus, ini kan
dilibatkan gitu kan, jadinya ya gini, Universitas X masih merangkul
kita, masih merangkul kita untuk ikut dalam acara tersebut. Kalau
mas nya sendiri, ada ga pengalaman dari mas, yang paling
berkesan selama di FKM dan Mantri Kampus istilahnya
begitu. Kalau saya tuh, sama dengan mbak Yessy, Mantri Kampus
tuh, mampu itu lo mas, mampu untuk memfasilitasi apa yang kita
mau itu lo, seperti peralatan mushola, terus sandal-sandal, sajadah.
Kalau kita mau ngajuin permintaan, Mantri Kampus mau gitu loh,
memperertimbangkan, memfasilitasi. Kalau selain itu, ada
tambahan lain? (jeda) Ehm, belum ada. Oh, kalau pengalaman

Dukungan melaksanakan
kegiatan kelompok

Mantri Kampus membantu menyeleksi
ketika akan ada acara yang dilakukan FKM
(467-468).

Senang karena
diperhatikan

Informan merasa senang ketika diajak MK
untuk syawalan. Mungkin ia merasa senang
karena merasa diperhatikan (473-475).

Terharu karena dirangkul

Ia merasa terharu karena Universitas X
masih merangkulnya sebagai Muslim (483485).
Ia mengulang kata ‘merangkul’ (484).

Difasilitasi untuk
beribadah

Mantri Kampus mampu untuk memfasilitasi
kegiatan-kegiatan keagamaan (488-491).
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yang istilahnya (jeda) e, (jeda) yang kurang lah, kurang enak
gitu loh, (jeda) ada gak? A, nek kurang enaknya aku, misal kita
mau pembicara gitu ya mas, ya anak muda misal kalau pengajian
ya nggak suka yang apa ya, yang lurus lurus banget, kita kan
pengennya undang yang ini, ustad lucu tapi ngena gitu loh, Heeh.
Kan, apa ya, kek remaja-remaja gitu kan lebih prefer yang gitu kan,
tapi Mantri Kampus, ini tak kasih yang ini. Ya otomatis mau nggak
mau ya, kita harus ngikut, karena, kita kan kalau mau konsul gitu
kan ditanya, profil ustad nya kayak gimana, ustad yang mau kita
undang dari pihak kita itu kayak gimana, terus cara memandang
ustad itu terhadap Universitas X kayak gimana, kayak ribet gitu lo
mas, udahlah finally kita ngikut dari Mantri Kampus aja. Pas
bukber tahun kemarin. Jadi yang datang akhirnya? Ya ustad yang
disuruh Mantri Kampus, bukan yang ini kita, kecuali kalau (jeda)
acaranya diluar kampus gitu kan, kayak makrab gitu, itu terserah
kita ustad nya, cuman kalau di sekitaran kampus ya harus ikut
Mantri Kampus. Kalau Mas ini mas Abdhi pengalamannya yang
tidak mengenakkan tentang FKM dengan di MK. Yang MK?
Haah. Pernah sih, yang soal proposal, kita pernah ngajuin segini
terus dapatnya segini. Itu kayak, gimana gitu. (jeda) E, waktu di
gituin tuh gimana sih? Nggak coba, nggak pengen coba untuk
apa gitu? (jeda) sama Mbak Yessy juga? Soalnya kayak udah
kayak ketetapan dari mereka gitu loh, jadi misal acara segini,
Heem. Kan kita proposal ngajuinnya ke MK kan, selebihnya kita
usda gitu. Iya, maksudnya kadang itu kita tuh, apa ya, ga minta, di
setiap acara, jadi tuh kita poll-in di acara tertentu, tapi kok malah
yang keluar cuman segitu, jadi gak seperti yang kita (ketawa),
soalnya kan katanya ada ini lho Mas, ada kayak, 1 UKF UKM tuh
berapa, Heem. Dananya dari kampus, kadang kita mikir, pas expo
kita ga minta, besok di poll-in di makrab, eh di makrab … Jadi kita
malah (…) di acara besar-besar, Heeh. (jeda) tapi malah enggak
(…). Oke, e, berarti mas sama mbak, istilahnya (jeda) beberapa
begitu? (jeda) sama? Istilahnya gitu. Oke, kalau aku sih,
selama aku di Universitas X, E, gimana ya (jeda) Aku
sebenarnya masuk ke Universitas X itu, sebenarnya tan, tidak,
tidak terpikirkan mbak. Oh. Kan aku dari Riau, Kepulauan
Riau, Tanjungpinang, gitu mbak. Seberangnya Batam. Itu tuh,
nggak tahu ada Universitas X. (jeda) Universitas X tuh, di

Pilihan pembicara
dibatasi

Informan merasa MK membatasi pilihan
dalam menentukan pembicara (495-500).

Pasrah namun tidak puas

Akhirnya FKM menerima meski dengan
perasaan tidak puas, dengan pertimbangan
bahwa MK mempunyai kriteria-kriteria
tertentu dalam memilih pembicara di
kampus (500-507)

Perbedaan alokasi dana

Ada perbedaan alokasi dana antara FKM
dan MK, tidak seperti yang mereka
inginkan (511-513).

Rasionalisasi masalah
alokasi dana

Akhirnya FKM mencoba untuk mengerti
alasan dibalik keputusan alokasi dana MK
(515-516).
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tempat mbak, Oh ya mungkin di Bantul kedengaran, kalau di
Probolinggo kedengeran nggak? Masih. Masih ada kan, tempat
tuh gak tahu, Aku tuh nggak tahu sama sekali ada yang
namanya Universitas X, malah nggak tahu, cuman tahu
Atmajaya. Atmajaya tahu karena temanku ada di Atmajaya.
Terus beneran kelempar istilahnya, ya karena awalnya tau lah
ya mau kemana. (ketawa) Aku pengennya ke UGM gitu loh.
Tapi kan ga masuk gitu. (jeda) Mbak nya sendiri memang ga
milih negeri berarti? Milih, cuman ini, aku ga milih medik di
negeri. Pokoknya kan di SMK uda kerja keras (ketawa) (ketawa)
gitu kan, terus aku, aku negeri ke orangtua, aku nggak mau medik.
Terus nggak keterima kan, Nah orangtua misal aku mau pindah
prodi gitu, kalau di swasta itu ga mau. Jadi pokoknya kamu harus
di Medik berapapun duitnya tuh (jeda) lebih dukung di mediknya
daripada (…). (jeda) Terus waktu pas dapat respon kayak gitu
gimana? Yang mana mas? Yang pas sudah kamu di medik aja
nggak papa gitu, nggak sih mas, nggak bilang kayak gitu, cuman
dari raut mukanya kedua orang tua kan ngomong kan, kalau kayak
gitu. Ya udah, aku mau Medik, tapi Universitas X (ketawa).
Soalnya kan dulu aku kan masuk akhir-akhir mas, oh masuk sini,
Berapa NIM mu? Berapa belakangnya? 9 sama 10 aku. NIM
belakangnya? 182. Oya belakang (ketawa) (ketawa) aku 149 di
belakang juga, itu, gak diterima terus ya gitu. Tapi berarti
memang sudah tahu dari Universitas X kampusnya seperti apa,
sudah tahu. Sudah. Temanku kan uda keterima duluan ya, Oh,
terus dia cerita. Aku aja gak ikut ospek kok. Eh? Susulan. Yang
keti (jeda) ketiga? Kan aku angkatan 16, 16. Kalau yang ketiga itu
kan masuk ke 17, Oh, berarti ikutnya 17? Enggak, gak ikut. Oh?
Jadi ya diadakan jadwal sendiri khusus 16 yang ikut susulan. Oh,
Oh iya ya. Ada ada, pernah, pernah. Untuk habisin yang sisasisa Hooh, yang sisa-sisa. Kalau mas sendiri? Kalau aku dulu sih,
enggak milih-milih ya mau negeri atau swasta Haah. Yang penting
jurusannya saya suka gitu loh. Dulu malah saya ngira teknik tu
milik Universitas X. Dulu saya malah salah daftar ke sana. Haah.
Mau daftar ini pak, tau ya ngomong, Oh kalau Teknik di sebelah
sana mas. (…). Tapi secara itu, sama kan masih di yayasan
Universitas X. Tapi pendaftarannya beda tempat. Oh, oke. Dulu
ya, saya kira Universitas X ya teknik, masih masuk Universitas X.

Dukungan orangtua
untuk kuliah

Informan memilih Universitas X karena
tidak diterima di kampus negeri dan
orangtua memintanya untuk di jurusan
Medik (541-544).

Mencari informasi
tentang kampus

Memilih Universitas X karena telah
mencari tahu tentang kampus (555-557)

Minat pada prodi

Sejak awal informan memilih univeristas
berdasarkan prodinya (562-563).

15

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606

Terus, e, berarti secara umum, pengalamannya gitu-gitu aja.
Kalau aku, (jeda) kalau soal relasi dengan (jeda) hubungan,
jadi istilah gini, gini ya. Jadi kalau aku e, ada nggak sih
tuntutan dari orangtua untuk mencari (jeda) pasangan
istilahnya gitu. Kalau aku kan udah umur segini ya mbak
(jeda) mas ya gitu, (jeda) jadi, ya memang orang pada ngomong
kalau Cina itu carinya Cina. Oh, Kalau mbak sendiri gimana
Selama hubungan, relasi romantis istilahnya gitu, itu gimana
sih pengamannya? (jeda) kalau tempat ku susah, ya, cewek nya,
soalnya cowok semua. (ketawa) beneran cowok blas? Kalau
angkatanku cewek cuman, 3 anak. Angkatan ku doang, ya. Saya
kalau selama disini itu, belum pernah dapat pacar yang asli
Universitas X gitu lo. Heem. Belum pernah selama disini. Ya, ya
emang ga niat sih, emang susah e cari cewek (ketawa) (ketawa)
cowok semua. (ketawa) Kalau di medik, kalau di mbak sendiri
pengalamannya gimana? Aku sendiri di sini mas? Gimana,
Pengalaman ku disini? Kalau aku sih (jeda) apa ya, nggak ini sih,
enggak terlalu memikirkan itu, cuman orang tua bilang, kalau cari
yang seiman gitu. (jeda) e, mikirnya ke depannya gimana gitu sih.
Tapi pernah, ada hubungan? (jeda) pernah tapi bukan bukan
sama yang muslim, Oh sama anak Katolik. Cuma sekarang nggak.
Tapi sudah, oh iya oke. Kandas mbak? (ketawa) Ya, tapi tetap
masih berteman baik. Cuman, (jeda) enggak. Iya, iya. Kalau
tuntutan keluarga sih, saya enggak, dituntut untuk milih-milih,
(jeda) yang penting baik lah, satu iman. Mbak sendiri yang
penting satu iman, itu Ah, Iya kan juga orang tua juga mikir jauh
kan, maksud e punya anak, misal, misalnya suatu saat aku tetap
sama itu, aku melepaskan keyakinanku demi orang yang aku
sayangi, itu kan (jeda) apa ya kayak orang tuaku juga bakalan akan
ini banget kan mas, maksudnya bakal kecewa banget sama aku,
dengan apa yang sudah mereka ajarkan, dari aku, aku diajarkan
Alquran dari kecil, terus (jeda) apa sempat diajak beribadah juga,
umroh kayak gitu kan, (jeda) bakal banyak orang-orang yang apa
ya (jeda) yang tersakiti gara-gara (jeda) aku pindah keyakinan.
Kalau mas nya sendiri, tetep (jeda) orang tua memberikan
kebebasan seperti gimana atau gimana? Kalau orangtuaku sih
mereka kayak punya (jeda) apa ya pilihannya, aku nyari harus
kayak gini kayak gini. Tapi aku nggak selalu nurut sama mereka

Romantisme terhambat

Informan memiliki keinginan untuk relasi
romantis, namun di tempatnya susah untuk
menemukan lawan jenis, akhirnya mencari
di luar Universitas X (577-583).

Nasehat orangtua tentang
pasangan

Orangtua informan memberikan pendapat
bahwa cari pasangan lebih baik seiman
(585-586).
Informan pernah memiliki hubungan
romantis dengan orang yang bukan seiman,
namun tidak berlanjut (587-589).
Iman yang sama menjadi kriteria penting
memilih pasangan (591-592).
Informan beralasan bahwa dirinya akan
mengecewakan orangtuanya bila hubungan
beda iman dilanjutkan (593-601).

Romantisme

Pasangan seiman
Takut mengecewakan
orangtua
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608
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617
618
619
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633
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636
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kita gitu loh. Ah. Yang penting kan baik, baik lah, satu iman, baik
sama orang tua lah, yang penting. Tapi enggak nuntut, kamu harus
sama ini itu. (jeda) keluarga besar? (jeda) waktu tahu Mas
Mbak di sini, (jeda) di Universitas X, responnya seperti apa,
dan pengalaman dan cara mas mbak gitu gimana? (jeda) kalau
saya ada sih (jeda) ada beberapa, ada beberapa, yo ga beberapa sih,
satu doang sih, yang dari keluarga tuh (jeda) kayak (jeda) gimana
ya bilangnya tuh gini, kenapa kok kamu disitu gitu lo, kan kampus
lain kan banyak, terus aku bilang, ya mau gimana lagi, saya
senangnya sama prodi sini, (jeda) terus dia tuh nanya, kamu diajar
agama-agama lain nggak? nggak di sana tuh enggak ada agama
lain, enggak ada pelajaran agama di tempat saya. Oh ya? Enggak
ada, emang ga ada. Oh, ga ada. Eh, ada, satu semester tuh 2 SKS,
itu agama tapi ga menyangkut apa-apa sih, kayak dasar-dasarnya
doang. (jeda) kalau mbak, Mas Abdhi kayak gitu kalau Mbak
Yessy? Kalau aku sih ya ada, cuma tanya aja, di Universitas X
banyak muslimnya nggak? Ga sampai nanya tentang agama-agama
gitu sih, soalnya (jeda) apa ya mereka lebih open-minded gitu sih,
soalnya kan kebanyakan kan juga anak kuliahan juga ya,
maksudnya anaknya tanteku omku kayak gitu kan, jadinya mereka
uda ngerti gitu kan, keadaan ku kayak mana, kan beberapa kali juga
kampus Universitas X juga ada relasi dengan Univ lain, misal mau
ngadain acara apa, Hooh. Jadi mungkin mereka, ngerti kan, dan
dari mereka juga, oh ya uda, (…) disana ya uda, yang rajin gitu,
kalau, malah orang luar yang itu lo mas, yang bukan keluarga.
(ketawa) kalau relasi guru dengan (jeda) istilahnya guru SMP
SMA pas tahu di sini? kalau aku pertama ditanyain, itu mana
ya? (ketawa) (ketawa) gak tahu soalnya kan, malah temantemanku yang di Riau Kepri sana tuh nanya, (jeda) kamu di
mana? Universitas X? Itu kampus Buddhis ya? Soalnya
Dharma Dharma gitu kan? Oh iya iya. Kalau Mas Mbak
gimana? Kalau saya tu, ada guru yang tahu, memang sudah tahu
kampus ini, ada, ada yang belum tahu. (jeda) jadi nya ya, cuma
kasih saran aja sih, kalau itu tuh, (jeda) jaga, jaga diri lah. Jangan
ngikut-ngikut (…) Heem. Tetap toleran. Kalau mbak. Aku ya,
sama sih Mas soalnya (jeda) apa ya, kalau dari mereka yang
penting, (jeda) dari akunya (jeda) niat belajarnya itu sih Soalnya
kan yang dituntut disini kan juga kuliah, kan liat belajarnya kan,

Kekecewaan keluarga
pada preferensi kampus
informan

Ada anggota keluarga yang menyayangkan
pilhan kampus informan (612-614).

Keingintahuan orang luar
pada Universitas X

Ada yang bertanya mengenai jumlah
muslim di Universitas X. Kalau banyak kan
menenangkan, tidak sendirian. Mayoritas
dilihat dari jumlah (623-624).

Menjaga keyakinan

Guru informan memberikan nasehat untuk
menjaga diri. Mungkin menjaga iman
sendiri, tidak pindah iman (641), namun
tetap menjaga toleransi (641).

Tenggang rasa
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645
646
647
648
649
650
651
652

jadi mereka nggak terlalu mempersalahkan ketika aku kuliah di
manapun itu toh, maksudnya setiap setahun sekali misal lebaran tu
masih jaga silaturahmi sama mereka, masih sharing-sharing,
mereka juga tahu keseharianku disini, mereka juga dukung. Oh ya
bagus, kalau memang kamu di sana masih tetap sholat, masih tetap
ngaji gitu ya diterusin aja, (jeda) maksudnya jangan sampai lengah
(jeda) jangan tinggalkan Tuhan. (jeda) E, oke, Mbak mas
kayaknya ini udah cukup untuk sementara,

Rasionalisasi tujuan di
Universitas X
Pentingnya rutinitas
agama
Iman menjadi penting

Informan fokus pada pendidikan, tidak
terlalu menghiraukan hal lain, lakukan yang
terbaik (644-645).
Yang penting kegiatan agama masih tetap
dilakukan (649-650).
Tuhan menjadi hal yang penting (651).
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Lampiran 5
1.

wawancara kedua (20 Mei 2019).
a.

Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini?

b.

Bagaimana pengalaman puasa di Universitas X?

c.

Jika ingin bertanya mengenai FKM, ke mana peneliti harus bertanya?

d.

Wawancara sebelumnya membahas mengenai dosen yang meminta mbak
mengartikan doa yang Anda sampaikan. Bagaimana pandangan mengenai hal tsb?

e.

Bagaimana pendapat Anda tentang peristiwa Baliho di Universitas X?

f.

Bagaimana pengalaman Anda saat menjadi mahasiswa Universitas X dan
masyarakat Indonesia?

g.

Bagaimana rasanya ketika SD-SMA di tempat mayoritas muslim?

h.

Apakah ada teman-teman yang berkuliah di tempat yang bukan mayoritas muslim?
Bagaimana pengalamannya?

2.

i.

Apakah ada pengalaman lain sebagai mahasiswa di Universitas X?

j.

Bagaimana pengalaman saat berada di FKM?

wawancara ketiga (30 Mei 2019) dan keempat (18 Juni 2019).
a.

Bagaimana pengalaman Anda menjadi mahasiswa muslim di Universitas X?

b.

Bagaimana makna agama bagi Anda?

c.

Bagaimana pengalaman anda ketika ada peristiwa mengenai muslim di luar?

d.

Bagaimana pengalaman Anda di FKM? Kemudian dengan MK?

e.

Bagaimana pengalaman hubungan romantis di Universitas X?

f.

Bagaimana pendapat anda mengenai kasus Baliho?

g.

Bagaimana pengalaman anda saat menjadi mahasiswa Universitas X dan masyarakat
Indonesia?

h.

Bagaimana rasa sekolah di tempat yang lingkungannya mirip?

i.

Adakah teman satu sekolah yang juga berkuliah di kampus bukan masyarakat
muslim? Bagaimana pengalaman mereka?

j.

Adakah pengalaman lain sebagai mahasiswa di Universitas X?

k.

Bagaimana dengan pengalaman berpuasa di Universitas X?

l.

Bagaimana pengalaman ketika ada orang lain bertanya mengenai agama Islam?

m. Bagaimana pengalaman ketika tidak berada di Universitas X?
n.

Bila diminta untuk merangkum pengalaman di Universitas X dalam beberapa kata/
kalimat? Bagaimana Anda merangkainya?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Lampiran 6
No.
Teks
1
Oke mbak, selamat sore. Iya. Selamat sore. Langsung aja, Iya.
2
Jadi, e, gimana mbak, puasa di Universitas X seperti apa? E,
3
puasa di Universitas X ya, karna temennya dikit yang puasa ya
4
jadi, jadi, kalau misalnya jeda pada biasa makan siang gitu di
5
kelas, cuman beberapa orang doang kan, jadi ga bisa, ga bisa ikut
6
makan siang gitu lah, bareng mereka. Heem. Gitu maksudnya,
7
maksudnya ya, ya sepi mas (tertawa) (tertawa) Kalau sahur juga
8
kan, anak-anak kos juga, Oh, iya ya ada yang bukan Muslim kan,
9
Oh iya, iya jadi harus nyari sendiri gitu, di rumah kan dah ada
10
yang nyiapin ya iya (tertawa) di kos ga ada yang nyiapin. Emang
11
di kos juga sedikit po yang muslim? Iya, ga ada malah. Ga
12
ada? Haah. Ga ada. Mbak kos di daerah dekat mana toh? Di
13
situ (nunjuk) di pertigaan toko 27 itu, oh, iya iya. E, Kalau saya
14
mau nanya soal, soal FKM gitu nanya sama siapa ya? Misal
15
kayak, sejarah berdirinya FKM. Kan kemarin sudah dapet,
16
Iya. Cuman mau istilahnya mau yang ditanyain lah gitu
17
atau... Kalau sejarahne, ini e mas, ngga terlalu, kita dari
18
pengurus sebelumnya juga nggak terlalu intens dapet sejarahnya,
19
Oh, cuman dari tahun 97 aja, taunya begitu. Kalau MK kira20
kita tau ga ta MK? Enggak deh mas kayaknya (ketawa)
21
(ketawa) Ga tau juga ya? Ga tau. Oke, E, kan kmarin mbak
22
ada ngomong soal yang dosen minta, e, ngulang yang bahasa,
23
mengartikan yang bahasa arab itu. Oh, iya. Haah. Itu
24
menurut pandangan mbak soal itu, soal hal tersebut
25
bagaimana? Ya, gak pa pa sih, berarti dosennya merasa excited
26
dong dengan doa saya, karena beliau kan pasti pengen tahu soal
27
lebih jauh soal, apa isi doanya kek gitu kan, karena secara
28
muslim kan dimana-mana pake bahasa arab kan, ga pake bahasa
29
Indonesia, yang mungkin lebih mudah orang ngerti, jadi agak
30
kaget sih kemarin (tertawa) ga nyangka dosennya minta, minta
31
kek gitu diartikan. Kemudian, kalau E, kan di Universitas X
32
juga pernah ada yang soal baliho itu kan iya, yang pas suruh
33
turunin toh sama ormas… itu NRUA e mas, oh, bukan di
34
Universitas X? Bukan. Bukan. Universitas X… Tapi
35
Universitas X pernah kena juga katanya? Oh iya? Malah ga
36
tahu. Cuman, ditolak itunya, iya, heeh. Kalau A, menurut
37
mbak soal, misal nih Heem, misal kalau E, Universitas X itu

Kategori

Ditinggal teman saat puasa

Kesepian di kos

Bangga karena diperhatikan
dosen

Komentar

Saat puasa informan ditinggal temantemannya yang tidak puasa dan ia merasa
sendirian (2-7).
Saat berada di kos juga merasa sendiri
karena di kos hanya informan yang
beragama Islam. Ia membandingkan
dirinya di kos dengan di rumah (7-9).

Informan merasa senang karena ia
menganggap dosen tertarik dengan doa
nya meski ia agak kaget. Ia senang bila
ada orang yang bertanya mengenai agama
nya. Atau kesempatan juga bahwa dia
bisa meluruskan anggapan-anggapan
yang keliru? (25-31).
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
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70
71
72
73
74
75
76

di protes juga, itu gimana mbak nya? Sebagai seorang
mahasiswa muslim dan juga di Universitas X, ya. Tapi
kemarin itu Universitas X itu bilang, kalau masalah habis NRUA
itu kan Universitas X ngasih, apa, ngasih kayak pendapat gitu
juga Mas. Misal ada ormas yang mau menurunkan baliho ya
jangan langsung menurunkan, kita diskusikan dulu, Universitas
X bakal memfa (mengoreksi) memfasilitasi. Nah, misal dari
Universitas X memfasilitasi, dan Universitas X apa ya, minta,
apa sih, minta kayak itu loh, testimoni dari mahasiswa muslim
yang sekolah, yang kuliah di sini, ya, saya pastinya bakal
menjelaskan kehidupan beragama saya di sini. Seperti apa, gak
seperti apa yang mereka pikirkan di sana gitu, a, mungkin
partisipasi saya seperti itu. E, jadi memang waktu itu apa sih
yang mbak rasakan sebenarnya? Kaget aja sih (tertawa)
maksud e apa ya, ya karena mereka ga tau ya, ga tau gimana kita
kuliah di sini, jadinya ketika mereka kayak ngejudge kita kayak
gitu ya, apaan sih, terus kayak, kayak, sebel gitu saya sama
mereka. Karena mereka tu ga ngerasain apa yang saya rasakan di
sini. Kemudian E, mbak nya sebagai mahasiswa muslim di
Universitas X, kan kalau pulang, misalnya keluar dari
Universitas X istilahnya jadi masyarakat Indonesia ya, Haah.
Apakah ada perbedaan pengalaman, atau sebagainya atau
ada perbedaan, soalnya aku kan, disini kan, disini, aku
merasa lebih nyaman, di kampus, daripada di luar, karena
kan kalau di sini, secara budaya, aku juga masih lebih
banyak dibandingkan di yogya, gitu loh. Kalau mbak sendiri
gimana? Kalau aku biasa aja sih mas, biasa aja, soalnya aku asli
jogja juga kan, Haah, jadi nya uda kayak, dan apa ya, udah biasa.
Toh kan juga dimana mana banyak Muslim gitu, banyak mesjid
bisa aku pergi gitu, bisa salat, mampir, kayak gitu ya. Cuman ya
orang yang ga tau nya, kemarin kan sempat beli di depan kan,
ditanyain sama orang lain, mbak anak UDE ya? Bukan (tertawa)
saya Universitas X. (ketawa) beli dimana? Di Susu Sapina itu
loh, Oh ditanyain mbak anak UDE. ya? Soalnya aku kan pakai
pakaian tertutup kan, Heeh mereka kiranya tuh saya tuh anak
UDE. Terus, responnya? Kaget makanya (tertawa) bukan anak
UDE Oke, kemudian kalau, e, mbak ini kan, kalau yang dari
kemarin itu, SD sampai SMK, ‘K’ atau ‘A’? K. K. SMK ya?
Haah. Mas Abdi juga? Iya, dia SMK juga. Oke, di SMK juga,

Kesediaan berbagi
pengalaman

Informan bersedia untuk menceritakan
pengalamannya selama berada di
Universitas X, bahwa berada di
Universitas X tidak seperti yang orang
lain pikirkan (45-50).

Kekesalan pada orang luar

Informan tidak menyangka bahwa orang
luar akan sekeras itu melakukan pasangka
pada Universitas X. Ia merasa malu
dengan apa yang dilakukan orang luar
pada Universitas X. Tapi ia agak ragu
ketika mengeluarkan pendapat. Mungkin
ia masih segan (50-56).

Beribadah menjadi hal yang
penting

Informan tidak merasakan perbedaan
antara berada dan tidak berada di
lingkungan kampus. Baginya selama
masih ada teman seidentitas dan masjid
untuk beribadah hal tersebut tidak ada
beda. Tapi ia menyebutkan bahwa telah
terbiasa—dirasionalkan (64-67).
Ada orang luar yang menebak informan
bukan mahasiswa Universitas X karena
pakaian yang ia kenakan (68-69).
Informan sambil tertawa mengatakan
bahwa ia merupakan mahasiswa
Universitas X (69-70).

Rasionalisasi karena berbeda
Prasangka orang luar pada
identitas agamanya
Penerimaan identitas
Universitas X
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kalau di tempat yang sama itu istilahnya gimana sih?
Perbedaannya gitu loh mbak, Oh, Pengalamannnya. Ini sih
mas, lebih, lebih naik tingkat tuh lebih sadar kayak gitu,
maksudnya lebih sadar bahwa apa ya, aku tuh beribadah bukan
sekedar mau ujian doang, tapi kayak memang ibadah itu harus
wajib dan konsisten gitu loh. Jadi, ga misal kayak SMP gitu loh,
SMP kan mesti dikencengin kan nek mau Haah UN kayak gitu,
tapi SMK kemarin ya udah sadar harus, semakin ke sini juga
semakin sadar, karena kalau bukan kita, maksud e bukan kita
yang membekali kita sendiri ya, siapa lagi gitu loh. Ehm, mbak
bisa mikir seperti kayak gitu tuh, kalau boleh tahu kenapa
kok bisa mikir kayak gitu. Ada pengalaman yang
mendasarinya ga? Karena ini Mas, orangtua tuh membebaskan
aku loh, maksud e, yo, apa ya, ngasih tau tuh cuman kayak yang
penting sholat gitu. Jadi, mereka, apa ya, aku sholat terserah,
enggak ya enggak, orangtua dah ngomong gitu loh, ya aku
merasa kek beban aja, ketika orangtua tuh untuk membebaskan
aku, dan sekarang pun, kemarin kan aku mau ngampus disini
juga kan gak, juga apa ya, minta izin juga kan, cuman takut- takut
gimana gitu, orangtua juga, ayo tak anterin kayak gitu, artinya
tuh kayak, ya pa ya mas, kayak ini tuh udah dari tanggungjawab
aku, karena orangtua ku juga udah membebaskan aku, jadinya
aku harus bertanggungjawab atas apa ya, kebebasan yang
mereka beri ke aku. E, maka itu mbak waktu kuliah di sini
tuh, e, ada perasaan gimana aja sih? E, gimana maksudnya
gimana mas? (ketawa) Ya, waktu mbak sudah diberikan
kebebasan, Haah, kemudian diizinin nih kuliah di sini. Haah.
Terus gimana perasaannya, apakah, ya seperti apa gitu. Ah,
ya awalnya senang kan mas, terutama dapat izin, terus, ya awalawal orangtua pertama Ibu tuh kaget, soalnya kan dulu tuh aku
ga pernah pakai gamis, maksudnya pakai rok kayak gini lo mas
Heem, tertutup, terus tiba-tiba tertutup gitu kan, terus takutnya
aku tuh ikutnya apa gitu kan (ketawa) Oah (ketawa) ya memang
enggak, cuman ya memang ada kesadaran buat semakin
memperbaiki diri kayak gitu. Yang takut malah orangtua sih mas
(ketawa) kok, kok, neng Universitas X jadi koyo ngene (ketawa)
(ketawa) ya kayak gitu, jadinya kayak gitu si Mas. Nah aku sih
ga masalah, cuman ya untuk meyakinkan orangtua tu ya, ya
susah, karena apa ya mas, keluarga ku tuh memegang erat

Kesadaran iman

Bertambahnya usia membuat informan
sadar bahhwa beribadah bukan masalah
mohon restu dan diberkati, tetapi sebuah
kewajiban yang harus dijalani. Tidak
hanya karena sesuatu, maka beribadah
(79-82).

Bakti pada orangtua

Merasa memiliki kewajiban untuk
membalas budi jasa orangtua yang telah
memberikan kebebasan berkuliah dengan
menjalankan ibadah yang baik (89-94).

Ketakutan karena kekurangan
informasi tentang kampus

Tapi informan terlihat ragu-ragu ketika
akan berkuliah. Berarti memang ada
ketakutan besar karena jarang bertemu
dengan orang lain (95-97).

Kebiasaan berpakaian
berubah

Ibunya kaget karena terjadi perubahan
kebiasaan. Ada prasangka bahwa pakaian
gamis berhubungan dengan teroris. Efek
media juga (104-110).

Perbedaan pandangan agama
dengan orangtua

Ada kesulitan informan untuk
meyakinkan orangtua mengenai
pakaiannya yang lebih islami. Ada
perbedaan pemahaman terhadap konsep
agama (111-113).
3
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budaya jawa banget kayak gitu Ooh, jadi ya Islam, cuman ya
Heeh jawanya tetap kuat, kayak gitu. Jadinya kan susah kasih
taunya, jadi kayak orang zaman dulu, kayak gitu. Terus apakah
Mbak ini pakaian gamis, kemudian e, istilahnya semakin
menuju yang sesuai dengan di Muslim gitu kan Haah
kemudian apakah e, dari mana sih, apakah dari e, kesadaran
atau pun gimana? Ada, ada orang yang memicu, terus jadi apa
ya, jadi saya juga senang aja, pingin sih Mas, untuk memperbaiki
diri. Kalau pemicunya kira-kira seperti gimana? Teman sih
Mas, jadi teman-teman yang, apa ya, e, berpakaian yang sangat
tertutup gitu, terus merasa apa ya, merasa kayak, kok aku tuh
pakai baju ketat kok kayak ga nyaman, kayak gitu, jadi ya udah.
Itu tuh teman, Teman SMP. SMP, itu sampai sekarang masih
kontak-kontakan? Sudah enggak sih, soalnya kan dia juga di
Solo juga kan, dulu pas itu lo Mas, pas mau masuk kuliah, Haah.
Nah itu kan kita sering bareng kan, cuman ke sininya semakin
sibuk, jadinya ya (...). Tapi e, semenjak, semenjak dianya juga
begitu, terus mbak pikir, mbak pikir apa sih waktu itu
ngeliat dia kayak gitu? Ya dia tertutup banget, gitu (ketawa).
Apa ya, kayak orang-orang memandang dia itu beda tu lo Mas,
Orang..., orang lain, jadinya kalau orang memandang orang
yang tidak berpakaian Syar’i, kayak gitu, sama orang yang
memandang orang yang biasa masih pakai kayak kaos, kayak
gitu, aku merasa beda aja gitu, aku merasa lebih aman kalau aku
tertutup, begitu. Orang melihat dia, atau, Orang, ketika orang
lain, misal Mas ngeliat aku make kayak gini Haah kan mesti
beda kan persepsinya dengan Mas melihat orang lain yang pakai
baju biasa gitu lo. Heem ya kayak gitu. Soalnya aku merasa
banget gitu di dia kayak gitu. Aku ngeliat dia itu gimana, aku
bandingin ketika melihat orang yang lain yang make baju biasa,
sama baju ketat gitu lo Mas. Jadinya tu kayak, kayak, kayak aku
merasa lebih apa ya, lebih aman kalau aku pake baju yang
tertutup gitu. Heem. Kalau aku. Aku kan juga kebetulan
pernah ikut lomba gitu kan, pernah ternyata ketemu di
Bandung kemarin, dari, aku lupa dari mana. Ya, dia E, ini,
tapi ni pandangan ku ya mbak, pandanganku terhadap
Muslim yang, dia kebetulan pakai cadar, Heeh, pakai cadar,
terus aku melihatnya, oh mungkin dia ga, mungkin dia agak
tertutup, jaga jarak sama cowok, atau gimana. Tapi ternyata

Pengaruh teman sekolah
dalam berpakaian

Informan terpengaruh oleh teman SMP
nya untuk memakai pakaian yang lebih
islami (122-123).

Memilih berpakaian tertutup

Teman informan berpakaian sangat
tertutup kemudian muncul perasaan tidak
nyaman bila memakai pakaian yang ketat
(125-127).

Kagum teman sekolah
berpakaian tertutup

Impresi yang dimunculkan positif,
sehingga ia mengikuti (134-138).

Pebedaan persepsi mengenai
pakaian

Ia merasa memiliki persepsi berbeda
ketika seseorang memakai baju yang
lebih islami dibandingin yang tidak (141144).

Kenyamanan karena
mengikuti perintah agama

Ia merasa lebih terlindungi bila
menggunakan pakaian yang lebih islami
(146-148).
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setelah, aku ga kenal sih, cuman sempat ngomong dan
ternyata ya ga seperti itu loh, Iya emang. Soalnya ya, ya kan
sering, gak, kan gak sering lihat, haah dan kemudian lihat?
Berita nya banyak haah, terus kan ya dalam pikiranku jaga
jarak lah, gitu lah Haah gak enak gitu juga Haah. Dia waktu
diajak ngobrol, ketawa-ketawa juga, istilahnya ya, tidak
terlau iya heeh. Mbak waktu melihat orang yang kayak gitu
gimana? Maksudnya orang lain yang bercadar gitu? Haah.
Atau gimana gitu? Ya, mungkin awalnya apa ya mas, kayak
melihat mereka tuh kayak orang terkekang, kayak gitu ya, dari
mereka kayak mengekang diri mereka sendiri untuk
membebaskan orang lain untuk melihat wajah mereka kayak
gitu, cuman, cuman apa ya, kayak gitu tuh jadi kayak tuntutan
gitu lo mas di Islam. Ya, walaupun ga wajib, tapi sunnah. Ga
wajib tapi sunnah, maksudnya e, dilakuin atau ga dilakuin tu ga
dapat pahala, ga dapat ya, apa-apa, cuman itu tuh memang apa
ya mas, kayak dapat keistimewaan sendiri sih Mas, kalau orang
yang apa ya, apa lagi di Indonesia kan ya, yang mau berpakaian
seperti itu, kalau misal di arab mah ya biasa Haah kebanyakan
orang kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri memang stigma
stigma akan karena, stigma Islam tuh ga terlalu, apa ya, ga terlalu
baik mungkin bagi orang yang bukan Islam, jadi kayak orang kan
bakal mikir takut ya mas, maksudnya orang yang bukan Muslim
tuh bakalan takut tuh lo, karena temanku tuh bilang kayak gitu
loh, aku tuh takut loh ngeliat-liat orang yang kayak gitu. Padahal
aku bilang, gak apa apa, Mbak ada kepikiran, istilahnya untuk
ngikuti sunnah yang itu atau gimana? Kemarin sempat sih
make cadar, tapi pas ibadah umroh aja. Oh (ketawa) emang
nyaman sih mas nek menurutku, apa ya lebih, ya lebih
melindungi diri. Lebih melindungi diri, istilahnya Ya.
Nyaman. Jadi kalau di islam tuh, wanita bersolek tuh hanya
untuk suami, Ya. Ya, jadinya emang dia tu putuskan buat
suaminya, jadi bagiku its okay lah, gak apa apa, soalnya kan,
emang itu hak suaminya untuk mendapatkan itu kan. Terus gini
mbak, aku mikirnya tuh kalau, kalau nih, kan di, e, untuk
kebutuhan identitas misalnya, kan kalau kita kan di KTP tuh
butuh foto Heem. Tuh gimana mbak? Oh, kalau dia pake
cadar. Oh, ga tau mas kalau gitu aku. Oh, ga tau. (ketawa) Gak,
soalnya pernah, aku pernah dengar cerita gitu kan, kayak,

Internalisasi ajaran agama

Informan memandang bahwa cadar
mengekang seseorang. Mulanya
mengekang, namun kemudian
dibicarakan bahwa hal itu pilihan, meski
bila dijalankan akan membawa kebaikan
(162-169).

Perbedaan daerah mengenai
pakaian

Lingkungan di Indonesia tidak terlalu
mendukung seseorang berpakaian sesuai
agama karena adanya pandangan yang
kurang baik. Ia membandingkan di Arab
yang mana telah menjadi kebiasaan. Ada
keinginan untuk memakai nya (172-176).
Teman informan takut dengan orang yang
memakai cadar. Ada prasangka karena
pakaian yang dikenakan (175-177).

Prasangka orang terhadap
identitas agamanya

Kenyamanan karena
mengenakan pakaian tertutup

Keinginan untuk mengikuti
perintah agama

Informan sempat memakai cadar ketika
menjalankan ibadah umrah, dan ia
merasa lebih nyaman dan terlindungi
(180-182).
Ia kemudian menjelaskan bahwa dalam
Islam, perempuan hanya diperkenankan
berdandan untuk suaminya, maka tidak
masalah jika mengenakan cadar. Ada
keinginan untuk menggunakannya, hanya
saja lingkungan kurang mendukung (184186).

5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

dia tuh kekeh sama agamanya oh gitu kan. Ya, ini agama ku,
aku ga mau digituin gitu kan, itu menurut mbak gimana,
kalau untuk yang begituan. Ya, mungkin kalau di Indonesia,
gak bisa ya, maksudnya orang, kita, imigrasi pun ga boleh
menutup kan mas, jadi harus ikuti aturan sih, nek menurutku.
Imigrasi Indonesia aja kan ga boleh kan make masker. Disuruh
lepas ya? Heem. Pas imigrasi tuh disuruh, ga boleh keliatan,
maksudnya ga boleh ketutupan. E, kemudian kalau, e, perbe,
kemarin kan mbak ada ngomong kalau memang ada
perbedaan ketika di SD, SMP, SMA, yang SMK, yang
istilahnya banyakan Muslim Heem ama sekarang. Itu tuh
ada pengalaman lain ga sih, selain yang puasa, selain yang
sudah diceritakan gitu. Ada pengalaman lain ga? Apa ya, gak
ada sih mas, kayak itu aja, yang paling paling memang,
memang itu? Yang paling, A, kalau aku lebih, ketahuan?
Lebih menjaga diri aja sih mas. Maksudnya kan semakin dekat
dengan agama, kan semakin cobaan nya lebih banyak gitu kan
(ketawa) Ya (ketawa) dan itu benar benar tak rasain mas. Jadi
kayak, menempatkan diri dengan semestinya. Seperti apa? Ya,
gimana ya (ketawa) maksud e, contoh aja contoh nya, apa sih,
kita kan juga ga berkumpul dengan komunitas muslim kan,
dengan komunitas lain, gitu. Apa ya mas, jadi kayak masalah,
mesti kan jam mereka mau makan, apa kan, babi, kayak gitu kan,
kan kita ga tau, kita tanya gitu ya mas, tak tanyain kan, itu makan
apa e? Makan darah, makan darah digoreng itu lo Mas. Oh, ya
ya, pernah denger. Ya. Tuh. Juga ga pernah makan si Mbak.
Jadi kan di Islam kan, haram kan, dan temenku tuh ada yang over
protective banget, jadi dia tuh kayak, dia tak ajakin ke kantin ga
mau, takutnya kalau ada babinya, Heem. Terus kita makan jauh
banget dong, dekat U.P. akhirnya (ketawa) U.P., U.P. sana? Iya.
U.P. itu, jadi kayak ya, cuman ya kalau uda tahu, ya jangan.
Lebih protective ke itu aja sih. Ke makanan juga. Makan, terus
juga kalau teman-teman tuh minum alkohol tuh biasa,
maksudnya bukan sesuatu yang dosa gitu lo mas kalau
ditempatku kan dosa. Muslim ga boleh kan? Ya, ga boleh.
Memabukkan. Minuman yang memabukkan tu ga boleh, jadi ya
kayak harus, Terus kalau ketersediaan makanan halal tuh
sini, di kantin ada kan? Ada kok, maksudnya ga semua
menyediakan, tapi ada. Ada. Di, di Kopma juga iya toh Mas?

Informan mempertimbangkan tempat
Lingkungan tidak mendukung dalam menjalankan kesesuaian dalam
menjalankan perintah agama
beragama (K. perbedaan derah mengenai pakaian 2/5).

Rasionalisasi masalah

Tenggang rasa

Teman yang berlebihan
menjalankan agama

Fleksibel menjalankan ibadah

Dukungan lingkungan
menjalankan perintah agama

Informan merasa bahwa kejadian ia di
Universitas X sebagai cobaan dalam
memperteguh imannya (209-211).
Ia juga merasa bahwa ia perlu untuk
menempatkan diri dengan semestinya,
tidak perlu memaksa harus sama dengan
dirinya (211-218).

Ia menyinggung mengenai ada temannya
yang muslim sangat menjaga aturan
agama dan terkesan berlebihan (220222).
Informan merasa perlu untuk lebih
fleksibel dan tidak kaku. Penting untuk
mengetahui batas (224-226).

Adanya makanan halal yang tersedia di
lingkungan kampus, meski tidak bersih
100% (230-231).
6

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

Kopma jual bir? Iya. Iya, oh. Babi Kecap, Oh, Babi, bukan,
Bir. Enggak, enggak. Enggak kan? (ketawa) (ketawa) cuman
kan wis kumpul kayak gitu kan, iya, campur. Iya kan mas,
maksudnya mau nolak gimana, tapi, yo aku, aku, aku vege lo
mbak. Oh iya. Noh aku makin gimana gitu. Dari dulu mas
vegenya? Aku mulai SMP belajar Heem SMA nya mulai
bersih, mulai ga makan, sampai sekarang, dah. Kuat ya mas
(ketawa), gitu lah mbak, sebenarnya ya… aku pernah kemaren
vege, enam bulan tapi (ketawa) lumayan lo mbak iya temenku
tuh sama, aku tuh punya guru mbak, oh, guruku tuh tau
kalau makanan vege tuh istilahnya sehat gitu kan, tapi ga
bisa, dia ga bisa nelen. Jadi untuk makan aja susah gitu. Oh.
Soalnya kan e, ada yang ga pakai bawang, iya heeh. Ada yang
gimana gitu kan, jadi dia, ga ketelen gitu katanya. Jadi, Ya,
ga bisa? Ga ngerti, lah terus kalau makan, ya makan,
makannya ya ga vege. Oh. Guruku tuh loh. Ga vege? Guruku
engga, aku nya iya. Terus e, mbak ada ga temen, kemarin
kan temen nya mbak itu ada di U.G., U.Y. heeh, U.I., yang
mayoritas muslim. Iya. Kebanyakan gitu lah. Ada ga tementemen mbak yang tidak di, yang kayak mbak gini. Ada? Atau
bukan mayoritas muslim? Ga ada sih mas, kayaknya
kebanyakan di Cuman mbak sendiri? Iya. Yang lain pada ke
sana semua? Iya. Sama mbak, temenku juga ga ada di sini.
Negeri hehe (ketawa). Temenku ga ada. SMA tuh, dari
Tanjungpinang, pertama Tanjungpinang tuh jarang ke sini,
ke Yogya. E, kedua, kalaupun ada mereka ga ke Universitas
X. Haah. U.G., kalau enggak ke Kuma. Kuma, oh iya. U.G.
sama Kuma. Karena mereka promosiin. Oh. Universitas X
tuh, tempatku ga ada yang tahu. Oh. Cuman mbak sendiri
berarti? Iya. Aku sendiri, yang lainnya ke negeri toh. Nek
swasta, Gimana waktu tau sendiri gitu? Sebenarnya uda
prepare ya mas, jadi Iya. Cuman ya, sedih aja, ketika maksudnya
tidak ada teman sholat, kayak berjuang sendiri, Tapi setelah itu,
apa yang mbak bisa simpulkan dari, ya mbak sendiri di sini
gitu loh. Ya ya. Ada yang bisa mbak simpulkan ga? Ya, pada
akhirnya, apa ya, timbangan pahala atau apapun itu ya, individu
ya, jadi ya, jadi kalau di sini dilatih ya menurutku, membekali
diri dengan hal-hal agama, karena memang bener-bener temenku
yang apa yang, enggak di bekali agama banget, di sini tu bebas

Sungkan menolak teman
kampus

Sendiri di Universitas X

Persiapan di Universitas X
Tidak yang bisa diajak salat
bersama
Rasionalisasi masalah

Informan segan untuk menolak temannya
saat makan bersama (234-245).

Informan sendirian berkuliah di kampus
bukan mayoritas muslim. Teman-teman
satu sekolah nya hampir semua tidak ada
yang berkuliah di kampus bukan
mayoritas islam (253-254).

Informan telah mempersiapkan diri untuk
sendiri di Universitas X (264).
Tapi ia tetap sedih karena merasa tidak
ada teman yang bisa diajak salat bersama.
Salat kembali disebutkan (264-265).
Informan menyimpulkan bahwa ia
‘dilatih’ di Universitas X, bahwa berada
di lingkungan bukan mayoritas
memberikan kemungkinan semakin tidak
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banget gitu lo mas, nah aku kan dibebasin, cuman aku kan, masih
maksudnya masih sadar diri, ketika orangtua membebaskan aku
untuk, terus mengajakku beribadah jauh jauh ke sana itu ya ada
tujuannya kan, gak Cuma buat foto, posting (tertawa) atau apa
pun itu, tapi kan orangtua juga melihat kan perkembangan
anaknya walaupun gak ketemu, gak maksudnya gak setiap hari.
Cuman kan, mesti, ya gimana ya, mesti misal aku cerita, aku
subuhnya kesiangan, heeh kan mamaku aduh, yah, orangtua ya,
jadi ya pada akhirnya kita kan juga pada dilihat kan iya terlepas
dari teman-teman yang biasa dukung kita, ya memang harus
kuat, sih. Toh kan juga, apa ya, kalau misal kita ga menguatkan
diri sendiri ya, (tertawa) siapa lagi? Siapa lagi (angguk) sama
(tertawa) aku juga pertama kali di sini, gak, untungnya sih
aku, pertama kali datang ke vihara gitu, Oh. Aku di asrama,
di vihara, kemudian, ya di sana lah, sama-sama, ada temanteman seangkatan, jadinya ya pas kesini itu, ada lah, abang,
kawan, jadinya ya gitu. Mbak pertama kali tau FKM di, di,
di itu? Mbak kan gak ikut ini, mbak kan ga ikut Ospek.
Ospek susulan (tertawa) Heeh. Maksudnya Ospek kan ada,
Haah. Expo kayak gitu. Ya, expo, mbak kan ga ikut, Haah.
Mbak taunya dari mana? Itu, Web Uni X. Web Uni X kan
ngeliput kegiatan FKM toh Mas, Haah. Terus tak searching kan,
tak searching, ada pertemuan. Ada pertemuan, terus ketemu, kita
ngobrol, terus yo wis. Ikut jadi pengurus, sampe kemarin lengser
(ketawa). Oh udah lengser? Udah. Udah. April kemarin.
Pengalaman saat di FKM seperti apa? Seneng sih, maksudnya
ada support system. Maksud e bener bener feel punya keluarga
ya di FKM (tertawa) Soalnya kan aku juga pernah, aku baca,
ternyata ada beberapa penelitian soal kayak gini, yang saya
teliti, cuman dia tempatnya di Inggris. Oh. Di Inggris.
Mereka tuh ngeluhnya soal, makanan. Haah. Makanan halal
susah, sama alkohol. Iya. Alkohol di Inggris kan lumayan
kuat. Ya ngeluh, ada beberapa yang ngomong soal kalau, e,
apa ya, kesulitan cari tempat ibadah? Tempat ibadah, yang
cowok susah jumat’an, iya, heeh sih. Di sini kan, Jumat’an
gimana? Di Mesjid Mas, Oh, ga di, Mushola sama Mesjid,
Mushola ga bisa dipake buat Jumat’an ya. Iya. Mesjid
biasanya. Ya gitulah, terus, e, mbak pernah, e, kan kalau aku,
aku tuh seneng, kalau orang lain tuh Tanya soal aku. Oh, iya.

dekat dengan agama atau masih menjaga
diri dengan agama (267-272).

Tanggungjawab pada
orangtua

Tegar

Pencarian informasi FKM

Dukungan sosial teman
seagama

Kurangnya fasilitas ibadah

Informan merasa malu dengan
orangtuanya bila tidak menjalankan
perintah agama. Ia merasa perlu untuk
membalas budi jasa mereka (277-278).
Informan merasa harus untuk
menguatkan diri sendiri di tengah
kesendiriannya di Universitas X (281283).

Informan mencari informasi mengenai
FKM dan berdinamika hingga menjadi
pengurus (292-295).

Informan merasa teman-teman di FKM
sebagai penyemangat dirinya. Ia merasa
memiliki keluarga. Berarti kesamaan
agama menjadi hal yang penting (296298).

Seperti nya tempat ibadah menjadi hal
yang penting. Ia langsung menyambung
perkataan (305).
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Jadi misalnya kayak kepo gitu kan, aku tuh pertama
Sumatra. Jarang di Jawa. Haah. Kedua Cina. (Tertawa).
Terus ketiga Buddhis gitu kan. Haah. Itu tuh jarang di Jogja,
di Universitas X. Aku tuh senang kalau cerita, tempat ku gini
gini gini. Aku tuh gini gini gini. Oh. Terus kalau orang lain
nanya, misal, aku mencoba menjawab. Kalau mbak sebagai
seorang itu, pernah ga sih di Tanya? Tentang agamaku?
Tentang, iya, tentang mbak, tentang agama. Iya si, sama
teman-teman sekelas gitu, lagi pas pulang umroh ditanyain ni
kemarin di situ maaf, pas apa? Pulang Umroh tu lo Mas, Oh.
Kemarin ditanyain. Di sana kayak gimana sama temen-temen
sekelas. Ada beberapa yang kepo kan, karena di daerah mereka
kan mayoritas non muslim. Heem. Kalau NTT kan mayoritas
non muslim toh? Ya. Nah, temen-temenku yang dari NTT sih
yang biasa sering nanya gitu. Terus, e, pas mbak di Tanya itu
gimana? Ya tak jawab (tertawa). Aku juga seneng kok kalau
ditanya tanya, E, gimana ngomongnya ya, pengalaman lain
soal sebagai mahasiswa di Universitas X? Selain yang sudah
mbak ceritakan? Yang seperti apa Mas? Seperti, seperti apa,
kan mbak sudah cerita soal dosen, haah. Sudah cerita soal
puasa. Juga uda cerita soal FKM, ada lagi gak? Tempat
ibadah si Mas. Jadinya kan, kalau di sini kan, cuman yang di
lantai tiga tok. Jadi kalau misal praktikum tuh, aku tuh di ini,
bawa alat ibadah sendiri. Iya, sajadah. Bawa alat ibadah sendiri,
jadi di lab gitu. Oh, disediain berarti? Izin sih sama asdosnya,
Kak kalau mau sholat gitu, boleh ga. Terus, yo harus cari tempat
kan Mas. Memang disediain, tapi cuman ya gimana gitu. E, Tau
kan di sini kan setiap ruangan mesti di kasih Salib kan Mas.
Haah Terus… di Musholla kan ga ada salib. Terus kalau ada
salib tuh gimana? Ya udah si nek aku, yang penting aku bisa
sholat (tertawa). Kiblatnya mbak punya itu? Barat. Pasti di
sini? Ya, pokoknya aku menghadap barat (tertawa). Ya soalnya
aku punya beberapa temenku juga, gimana ya, mereka
kadang-kadang bingung dengan e, tapi kalau di sini enggak
deh mas, Pas ya? Jelas gitu. Ke sana. Ke sana kan? Ke barat.
Kemudian e, aku tu sebagai seorang, e, kita ngomongnya
Cina di Indonesia ya, itu beberapa kali memang sempat e,
takut ya, iya. Takut karena, apa lagi bulan Mei ini kan,
kemarin baca-baca gitu kan, ooh. Sembilan delapan, terus

Keingintahuan teman sekelas
tentang agamanya

Informan ditanya mengenai pengalaman
nya menjalankan ibadah umrah oleh
temannya (318-322).

Senang karena ditanya

Informan senang ketika orang lain ingin
tahu tentang identitasnya (325).

Kurangnya fasilitas ibadah

Fasilitas beribadah tidak
mendukung

Beribadah menjadi hal yang
penting
Rasionalisasi masalah
fasilitas beribadah

Informan merasa bahwa Universitas X
kurang memiliki tempat ibadah (331332).

Memang akhirnya ada ruang ibadah
darurat, tapi jadinya tetap ada beberapa
hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
(336-339).
Akhirnya informan tetap menggunakan
ruangan tersebut untuk salat. Baginya
kewajiban menjalankan ibadah lebih
penting (339).
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mikir-mikir gimana gitu ya. Terus juga e, dis, kan kalau aku
juga di dis, nah aku tuh ga tau kalau aku tuh di U.G. seperti
apa. Oh. Nah, kalau. Kalau, nah aku kan memang awalnya
mau masuk U.G. gitu, Haah. Kalau aku di U.G. itu, ya seperti
apa loh aku. Mbak, mbak pernah kepikiran kalau sebagai
muslim di, di mayoritas muslim seperti apa? Yo, palingan ini,
aku ga bakalan ngikutin komunitas, ya mas (tertawa) Oh, malah
ga ikut? Iya Mas, karena, apa ya? Ya udah kan, kan sama sama
temen-temen udah biasa kan, ga ada, ga ada sesuatu yang aku
butuhkan gitu lo Mas. Di FKM itu kan karena aku butuh, butuh
keluarga, butuh orang yang selalu mengingatkan aku, sekalipun
aku ingat, jadinya ya uda. Lalu pas SMK itu ada, kayak rohis
kayak gitu, cuman aku juga ga ikut, karena apa ya, ga minat kan,
cuman kalau di sini ya, memang butuh, butuh. Pasif sih aku kalau
(...) sholat ya sholat, iya. Cuman karena di sini? Iya. E, apa
lagi ya? Mbak waktu tau e, mbak kepikiran untuk ini ga sih,
untuk pasif di sini? Diem gitu kan. Nek saat ini iya sih Mas.
Kenapa? Istirahat kan, maksud e, fokus ke diriku, fokus ke studi
ku, karena emang apa ya mas, berada di mayoritas, terus
menjadi, di mayoritas yang bukan agama saya, terus apa ya,
ternyata tuh kompleks banget pikirin agama di, agama di
minoritas. Maksud e, jadi ngerasain kayak orang-orang yang
bukan Islam di Indonesia tuh kayak gimana. Jadi, kadang tuh
stres nya mikirin FKM nya itu loh. Masukan, apa, Masukan?
Stres mikirin FKM, Oh. Jadi, daripada mikirin kuliah, aku lebih,
emang menumbuhkan semangat untuk mereka tetep, opo ya,
kayak tetep di FKM itu emang susah. Ya, sekalipun banyak
Muslimnya cuman kan, mereka cuek kan Mas, cari kayak
regenerasinya itu susah. susah banget, kami juga Iya (tertawa)
Enggak, bukan di FKM nya, aku tu ngomong di vihara aja,
(tertawa) memang kayak e, enggak kan aku juga pengurus
juga di Vihara, bagian etikanya gitu lah Haah. Itu untuk
menumbuhkan semangat mereka mau, mau ikut aja iya, itu
susah ya, iya susah. Terus, yang mbak kan sebutin kompleks,
kompleknya itu bisa contoh atau gimana? Kompleks nya itu
ya kayak, masalah antar anggota gitu lo Mas. Gimana?
Misalkan ada grup, terus mereka persepsinya beda-beda, terus
misal mau pertemuan ni, kalau, ada anak yang kalau ga ada aku
tuh ga mau. Nah, kayak gitu loh, Terus ya gimana, padahal dia

Kebutuhan untuk
berkelompok dengan teman
seagama
Kebutuhan untuk didukung
teman seagama

Konflik identitas

Simpati pada minoritas

Perasaan senasib di
Universitas X

Anggota FKM kekanakan
Kurangnya minat untuk aktif
berkelompok

Informan malah akan pasif bila tidak
berada di lingkungan minoritas. Karena
semua sudah berjalan seperti biasa (355359). Mengulang kata ‘butuh’ (360).
Informan berpendapat bahwa dorongan
terbesar nya mengikuti FKM adalah
kebutuhan untuk merasakan sebuah
dukungan (359-364).

Informan merasa mumet dengan
perbedaan yang ada. Berarti ada
perbedaan antara menjadi minoritas dan
mayoritas (368-371).
Informan menjadi tahu rasa menjadi
minoritas (371-372).
Informan ingin menumbuhkan rasa
penting terhadap FKM kepada anggota
yang lebih muda. Ia mungkin merasa
bahwa bila suatu saat FKM tidak ada
maka akan menjadi sebuah masalah,
karena informan merasa ia sangat di
bantu oleh FKM, ada perasaan sayang.
(375-378).

Anggota baru FKM juga terkesan belum
dewasa dan kurang memiliki minat aktif
(385-393).
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390
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masih maba kayak gitu kan, masak kayak gitu. Terus, pertemuan
rutin gitu, yang berangkat ya itu itu aja, terus kayak ga, ya udah
kita ga usah buat maksimal gitu, cuman ya, ya udah, kayak yang
mau berangkat ya cuman itu itu aja istilahnya dan dikit kan.
Padahal kalau diliat kan lumayan banyak kan, muslim muslim.
Jadi kayak sering ketemu di Musholla, cuman kayak ga kenal,
karena emang ga ikut di ini kan, jadi nya ga terlalu. FKM ada
coba untuk kayak apa yang dilakukan ga, soal em, mengenai
isu isu yang beredar, seperti kalau di Indonesia paling Islam
radikal, misalnya. Ada engga? E, yang dilakukan. Kita
paling, apa, sharing aja sih, kan antar pengurus aja sih, gak, gak
berani sampe keluar keluar. Ya supaya. Pengurus, atau sama
anggota? Pengurus sama anggota si Mas, misal pertemuan rutin
kayak gitu, kita ngobrol ngobrol. Soalnya ya sensitif kan Mas,
takutnya masih mahasiswa uda ngomongin kayak gini, gitu lah.
Sebenarnya, gimana ya, mau ngomongin juga ya, kayak gak
bisa ngapa-ngapain gitu kan. Iya soalnya kan juga ya, bukan
kayak, bukan ranah kita gitu, ngomongin lebih jauh gitu tentang
itu, terus juga kayak misal ngomongin, itu pun, ya udah, cuman
ngomongin sampai di kita doang, ga, maksudnya ga bakal di
publikasikan di luar karena kita memang jaga ini juga. FKM
Bxyz Uxyzx, Bxyz Uxyzx kan? Ya. Bxyz Uxyzx itu per,
pernah istilahnya perkumpulan dengan FKM FKM lain?
Oh, antar lembaga lembaga dakwah kampus Haah antar
kampus. Ada sih, beberapa kali, cuman apa ya, mungkin kita
lebih sharing nya tu ke anak Muslim yang NRUA sama Kuma.
Oh. Mereka juga ada lembaga (...) Apa ya, mereka juga
ngerasain apa yang kita rasakan di sini, jadinya, kalau ada acara
begitu, kita ngundang mereka, terus selesai acara kita sharing
gitu. Terus apa yang mbak bisa, ada perbedaan ga, misalnya,
ada perbedaan ga atau persamaan Oh, antar kampus antar
kampus atau gimana nek perbedaan atau pengalaman nya
gitu Oh, nek perbedaan sih ini sih Mas, kayak. Kan aku ngelihat
postingan instagramnya mereka juga kan Mas, Haah Maksudnya
kok bagus gitu, kok bagus bagus, kek acara mereka tuh gede gede
cuman, tapi pas sharing kemarin ternyata ini, tempat ibadah
mereka tuh, nek menurut aku sih ga sebagus punya kita di sini lo
mas. Maksudnya anak NRUA pun kalau mau nyari Mesjid tuh
jauh tu lo Mas kampusnya. Sek, NRUA tuh di sana, masjid

Merespon isu-isu hangat

Ada diskusi internal mengenai isu-isu
mengenai Islam, namun tidak berani
diekspos (399-404).

Rasa tidak pantas membahas
isu

Ada anggapan bahwa mahasiswa belum
pantas untuk membicarakan isu muslim.
Mungkin juga ada kekhawatiran bahwa
akan dipanggil pihak kampus? (406-409)

Juga berhubungan dengan kelompok
Perbandingan dengan kampus mahasiswa muslim yang lain, tetapi lebih
lain
dekat dengan NRUA dan Kuma karena
dianggap lebih memiliki kesamaan nasib.
Kesamaan nasib sebagai
Dipersatukan oleh nasib (412-416).
minoritas

Tempat ibadah FKM lain kurang layak
Perbandingan dengan kampus dibanding Universitas X (425-426).
lain
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terdekat, daerah itu ga ada ya? Daerah, di, e, dekat kridosono
Mas, ada kok Mas. Dekat kridosono bukan? Iya, tapi mereka
kan harus kayak, ya keluar kampus, harus keluar dulu kan, jadi
kayak, terus yang di Kuma itu, mereka tu tempat ibadahnya tu
kayak bareng OB gitu lo Mas. Office Boy? Ya, mereka sih
ceritanya kayak gitu, karena ya, ga tau lah. Mereka ceritanya sih
kayak gitu. Masih bersyukur punya kita, masih ada tempat. Ya
emang, ya emang, apa ya, tiap kampus kan ya, sendiri-sendiri,
jadi ya udah lah, bersyukur aja lah, di sini masih, masih care
sama yang Muslim. Mbak pernah, mbak tadi ngomong soal
Mrican agak susah pas mau temen gitu, iya, yang Muslim.
Itu kira-kira kenapa ya? Bukannya kalau aku liat di
pengurus yang baru, kan aku ngecek juga, iya. Follow juga
kan (tertawa) (tertawa) iya, soalnya untuk nyari informasi
gitu kan, iya, bagaimana gitu, e, itu rata-rata malah anak,
anak sana ya? Atau anak sini? Sini Mas, dari anak sana atau
sini sih? Dari kepengurusan sebelumnya tuh teknik semua ya?
Teknik. Ah, kebanyakan teknik. Kalau di sana tuh, memang
anaknya dikit atau (menyela) minat nya Mas yang kurang.
Minat. Ya, minatnya yang kurang. Ya udah, kek gitu. Mau
gimana? Kalau mbak bisa merangkumkan pengalaman
Mbak dalam beberapa kalimat, beberapa kata? Yang gimana
Mas maksudnya? Pengalaman mbak sebagai seorang
mahasiswi Muslim di Universitas X? Mbak bakal, bikin
kata-kata apa? Apa sih, bingung Mas aku. Apa ya, Tuhan kita
itu sama, cuman cara menyembahnya itu aja yang berbeda, jadi
kenapa waktu ibadah kita berbeda, ya itu karena kiblat kita kan
beda beda, cuman dari perbedaan itu ya kalau di kelas kan kita
juga ga ngomong agama, jadi ya tetep, tetep, ya kita keluarga,
yang disatukan di sini. Kek gitu sih. Karena, apa ya Mas, misal
akupun ga punya teman sholat, temen di kelas, ada temen yang,
temen yang dorong aku buat sholat, pun juga, ya udah lah, ya
maksud e, udah lebih dari cukup. Senengnya sih gitu, ada temen
temen yang kayak ingetin, loh kok belum sholat? (...) kapan?
Udah itu aja (tertawa) Ada tambahan mbak? Udah sih, Oh iya
mbak, ini mungkin udah cukup sampai di sini dulu.

Bersyukur pada keadaan

Kurangnya minat untuk
berkelompok

Bermacam-macam memaknai
Tuhan

Dukungan positif Universitas
X

Informan merasa bersyukur karena
tempat ibadah Universitas X masih lebih
layak dibanding yang lain. Ia juga
menganggap Universitas X lebih peduli
pada Muslim (434-437).

Tidak semua Muslim di Universitas X
memiliki minat yang besar untuk
bergabung dengan komunitas Muslim
(446-447).

Informan menganggap Tuhan adalah
sama dengan cara sembah yang berbeda
(452-453).
Informan menyebut Universitas X
sebagai keluarga besar, kehadiran temanteman berbeda agama namun saling
menghargai dan mengingatkan sudah
lebih dari cukup baginya. Atau ia
menganggap ada yang mendukungnya,
baik terhadapnya saja sudah lebih dari
cukup? (456-460).
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Lampiran 7
No.
Teks
1
Selamat Pagi Mbak Echa, Mas Amri. Jadi, sebelumnya
2
pendidikan SD sampai SMK di mana aja? Maksudnya,
3
pendidikan terakhir deh. Dimana? Siapa dulu? Terserah,
4
siapa aja. Kamu dulu. Oh aku? Pertama TK dulu kan, atau SD?
5
E, terakhir aja. SMK nya? Heem SMK * *******. Iya, kalau
6
mbaknya? E, aku di SMA * *****. SMK *, SMA. Oh, S M,
7
A? SMA. SMA * *****. Oke, e, kemudian langsung aja, e,
8
pengalaman mas, mbak di Universitas X sebagai mahasiswa
9
muslim itu bagaimana? Pengalaman sebagai mahasiswa
10
muslim di Universitas X. Pengalaman? Heem Itu, ini
11
sebenarnya pertama kali sih, kuliah di, apa, di, maksudnya di
12
lingkungan, pendidikan di lingkungan Katolik gitu, jadi
13
pengalamannya agak, pertamanya agak kaget, terus kayak
14
bingung bingung gitu kan. Tapi, ternyata yang tak alamin itu,
15
ternyata teman-temanku tuh lebih enak gitu lo, terus kayak
16
toleransinya itu lebih kerasa, kalau di minoritas itu. Kemudian,
17
e, berarti sebelumnya sudah pernah dengar kabar atau
18
gimana gitu? Kabar gimana? Tentang kampus ini, atau ada
19
anggapan ga, oh, saya kalau kuliah di sini tuh bakal gini gini
20
gini. Udah punya prasangka atau punya gimana ga? Em,
21
kalau itu, enggak. Cuman dulu tuh mikir ini, ini tuh kayaknya
22
kampus non gitu. Taunya gitu doang. Terus ada anggapan ga
23
ke kampus non? Enggak sih. Oh, ya udah. Kalau mbak nya
24
gimana? Pengalaman sebagai mahasiswi muslim? Kalau aku
25
tuh, pengalaman masuk sini tuh takut. Heem Soalnya, e,
26
merasanya tuh, pas itu kan lagi, kalau ga salah lagi, panas27
panasnya soal teroris gitu ya, terus ya, apa ya, insecure aja, kayak
28
takut. Tapi itu sebelum masuk sini tuh, e, jadi ayahku tuh punya
29
kenalan dosen medik. Nah, ibu dosennya tuh sempat bilang ke
30
ayahku, kalau mau masuk, di Kampus X7 tuh juga ada Musholla
31
gitu, masih terjaga kok Pak ibadahnya gitu kan, terus akhirnya,
32
ayahku tuh juga mendorong, mendorong saya untuk masuk sini,
33
ya selain, e, alasan ga diterima di negeri itu kan, nah, terus
34
setelah itu kan, awal-awal itu ya dijalanin aja, tapi lama-lama itu
35
juga, enak aja gitu. Malah kadang-kadang kalau ada kerja
36
kelompok gitu, ada azan, temen juga nanya, kamu sholat ga Cha?
37
Sholat dulu aja. Oke, berarti istilahnya mbak biasa aja atau

Kategori

Kurangnya pengalaman

Terbiasa di Universitas X
Dukungan teman kampus

Represi masalah non muslim

Ketakutan karena isu-isu luar

Ketersediaan fasilitas ibadah

Terbiasa di Universitas X
Dukungan teman kampus
untuk beribadah

Komentar

Merupakan pengalaman pertama
informan melanjutkan pendidikan di
bukan mayoritas muslim. Awalnya belum
terbiasa, kemudian merasa baik-baik saja.
Ia merasakan toleransi yang hangat. Apa
berarti dia tidak merasakan toleransi di
tempat yang lain? (11-16).

Informan hanya memiliki pemikiran
bahwa Universitas X merupakan Kampus
non muslim dan tidak memiliki
anggapan-anggapan lain. Masih agak
menutup diri? (20-23).
Informan takut dan tidak aman sewaktu
pertama kali masuk Universitas X karena
isu terorisme sedang hangat (25-28).
Tersedianya ruang ibadah menjadi salah
satu alasan informan didorong masuk ke
Universitas X. Tempat ibadah menjadi
hal yang penting (30-32).

Awalnya sedikit terpaksa, namun setelah
dijalani menjadi nyaman (34-35).
Dipersilakan teman untuk menjalankan
ibadah (35-37).
1
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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71
72
73
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gimana di sini? Ada sesuatu yang menggugah atau gimana
gitu? Terhadap lingkungan di Universitas X? Menggugah?
Maksudnya kayak, oh ternyata begini, anggapan nya
ternyata beda, atau gimana gitu? E, iya sih, karena kan aku tuh
takut awalnya di sini tuh, karena itu tadi kan, e, sedikit jumlahnya
kan kalau dibandingin sama yang non kan, ya pada akhirnya
ternyata sama aja sih, kayak yang aku rasain saat sekolah di
negeri. Kalau masnya gimana? Apakah ada sesuatu kejadian
yang bikin Mas merasa Oh, ternyata tidak seperti ini, atau
ya ternyata sama aja gitu. Ehm, kalau itu ya cuman anu sih,
kalau sama teman-temanku tuh enaknya tuh kalau, mereka tuh
sering ini loh, sering ngingetin sholat yang apa, teman-temanku
yang non muslim tuh, kadang kalau udah jam 1 gitu, apa ga
sholat Ri? Udah jam 1 loh. Kadang suka diingetin gitu. Jadi ya
ternyata enak juga itu loh di sini. Terus kalau untuk
pengalaman, ini untuk mbak dan mas, pengalaman di
sekolah yang lama itu bagaimana? Kalau untuk pengalaman
di sekolah yang lama itu, ya, kayak biasa aja, soalnya memang
dari SD sampai SMK tuh kayak di lingkup kebanyakan yang
Muslim gitu, jadi kalau untuk sholat, segala macem tuh, ga usa
diingetin pun tuh udah, pasti udah anu, ke sana bareng-bareng
gitu kalau di sini kan, enggak, kalau misalnya kalau mau sholat
kan juga aku tok, kadang aku tok, terus diingetin, diingetin gitu
loh, kadang suka lupa. Kalau mbaknya? Sama sih, e, kalau
SMA itu kan, jadi istirahat kedua itu, di pas in sama sholat
dzuhur, jadi nanti kalau uda bel gitu, otomatis sebentar lagi tuh
adzan. Jadi udah, jadi habis bel itu mesti aku sama temanku tuh,
siap siap buat ke Masjid, kan di sekolahku tuh ada, di
sampingnya ada masjidnya. Ya, ehm, jadi habis sholat tuh kita
baru istirahat. Baru makan, baru, ya baru ngelakuin kegiatan
yang lain gitu, pokoknya dah kayak otomatis jalan sendiri.
Terus, melihatnya kan, istilahnya dua dua nya hampir
hampir sama, terus, menurut mas mbak lebih enak yang
mana istilahnya, atau ada plus minus atau gimana, dari dua
lingkungan, dari dua lingkungan yang berbeda, bagaimana?
Kalau lingkungan pertama yang SMK tuh plusnya tuh jam nya
uda disesuain sama jam sholat gitu loh, jadi kayak tadi tuh
misalnya, jam istirahatnya udah di pas in sama sholat dzuhur.
Kalau di sini kan enggak, kadang apa, sholat Jumat aja masih

Ketakutan karena belum
terbiasa

Informan merasa takut pada awalnya,
namun setelah dijalani ia merasakan hal
yang sama sewaktu sekolah dulu (41-45).

Senang karena didukung
teman kampus

Senang karena temannya meski bukan
muslim mengingatkan dan
mempersilakannya menjalankan ibadah
(48-51).

Rutinitas beribadah di
sekolah

Sewaktu sekolah pun informan tidak
merasakan hal yang spesial karena telah
terbiasa. Ia akan beribadah sesuai
waktunya dan bersama-sama (55-58).
Jika di Universitas X kan tidak, jika mau
salat juga sendiri dan kadang diingatkan
(59-61).
Saat di sekolah dulu, semua telah di atur
dengan baik. Waktu ibadah dipaskan
dengan istirahat sehingga tidak
bertabrakan dengan pelajaran (62-68).

Perubahan rutinitas beribadah

Ketidak sesuaian waktu
ibadah di Universitas X

Kesesuaian waktu ibadah di
sekolah

Kelebihan saat di sekolah dulu karena
waktu istirahat disesuaikan sehingga
tidak bertabrakan (73-75).
2
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tabrakan sama mata kuliah, jadi harus ngurus ini ke apa, ngurus
ke sekre, entar harus ngurus tukar jadwal di, maksudnya harus
ribet gitu loh, agak ribet sedikit sih. Kalau mbak, mbak nya?
Kalau aku mirip sih, terus aku praktikkum kan ada yang enam
jam, (tertawa) dari jam sebelas ampe jam lima kan, terus itu kan
ada sholat Dzuhur sama Ashar. Nah, aku tuh mesti ini, sebelum
praktikum mulai aku tuh nanya sama asdosnya. Kan asdos juga
kenal kan, udah kenal sebelum jadi asdosku, pasti e, kayak izin
gitu. Kak aku kalau besok pas praktikkum boleh ga sholat di
Musholla, eh sholat di lab nya, soalnya kan musholla nya jauh
dari lab. Ya itu, terus aku pasti bawa mukena, bawa sajadah
kemana mana. Kalau waktu waktu pas praktikkum nya itu.
Terus, kalau e, kalau aku sih lebih sering ini, kelasnya tuh mepet,
Heem, pas jam pergantiannya itu jadi, jadi jedanya itu cuman
sepuluh menit gitu kan, terus ada kelas lagi, jadi itu bener-bener
harus lari-lari kan untuk ke mushola kan, soalnya untuk di kelas
juga belum tentu kosong duluan kan, nah itu, terus tau tau nanti
malah masuk kelas, dosennya udah ada, tapi ya itu sih,
untungnya masih bisa ke kejar gitu, ga telat banyak banyak gitu.
Cuman ya butuh usaha lebih. Heem. Jadi harus ektra harus bisa
atur waktu bagaimana caranya untuk bisa sholat dan bisa masuk
kelas dengan tidak terlambat. Kemudian kalau Mas, jadi kan
istilahnya kalau jadwalnya kena sholat jumat, berarti kan
satu semester itu mas gimana, cara menanggu,
menanggulanginya gitu loh istilahnya. Ini kan kemarin
istilahnya tuh aku ada mata kuliah yang harusnya di ambil tahun
ini, tapi karena emang jamnya ga bisa dirubah, ga bisa ganti hari,
jadi terpaksa aku ga ambil untuk tahun ini, mungkin gitu. Itu
yang agak ribet sih, terus ada solusi dari pihak univ atau dari
pihak mana gitu? Kalau sekre sih belum, belum tak apa, belum
tau juga tak Tanya gimana solusinya. Soalnya memang kelasnya
tuh pas banget dari Jumat itu, adanya jumat itu. Semes, jadi mas
ambilnya? Untuk ambilnya mata kuliah itu jadinya semester
depan. Nek untuk mata kuliah lain sih, untungnya gak tabrakan
gitu. Untuk dari semester satu sampai sekarang, baru kali ini
tabrakan. Kemudian, untuk teman teman di kelas dengan
dosen, bagaimana? Terhadap lingkungan pertemanan, atau
sebagainya. Soalnya kalau mbak Echa kan tadi ngomongnya
sempat takut dengan ada kasus teroris yang lagi hot nya

Kampus tidak mendukung
menjalankan ibadah

Usaha lebih untuk salat

Di Universitas X, waktu ibadah kadang
bertabrakan dengan pelajaran. Ia perlu
untuk mengurus jadwal. Menggunakan
kata -aja pada salat Jumat menunjukkan
bahwa ada ketidakpercayaan bahwa
salat jumat bisa berbenturan dengan
pelajaran (76-79).
Informan perlu untuk membahas jadwal
ibadah dengan pihak terkait karena
bertabrakan dengan waktu pelajaran (8189).

Usaha lebih untuk tepat
waktu

Informan perlu usaha lebih supaya dapat
mengikuti pembelajaran tepat waktu (9095).

Menunda pengambilan mata
kuliah

Informan memilih untuk mengikuti salat
jumat dan menunda pengambilan mata
kuliah (101-105). Informan mengaku
agak keteteran (105).

Kampus tidak membantu

Pihak sekretariat belum memberikan
solusi, namun sepertinya tidak bisa (106108). Hal ini pertama kali terjadi (111112).
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istilahnya gitu kan, itu bagaimana dengan mas dan mbak?
Kalau aku sih takutnya tuh, pertama kali masuk sin, takutnya di
kucilkan gitu loh. Takutnya di bedain yang ini sama ini gitu. Tapi
setelah pas masuk, pas kenalan gitu, ternyata enggak, itu malah
lebih enak, lebih enjoy gitu, sama dosen pun kalau aku telat
karena izin sholat ya, dosen welcome gitu lo. Kalau mbak
gimana? Kalau aku sih, ya itu. Kalau awal awal ya masih takut
gitu kan, jadi temanan juga kadang nunggu di ajak dulu, jadi ga
berani ngomong dulu kan, kadang temen ngomong dulu kan, ayo
Cha, bareng aja, baru aku bisa gabung gitu kan. Terus habis itu
kalau e, waktu kerja kelompok itu tu sungkan mau izin sholat itu.
Tapi ya itu, kadang satu dua teman itu tu malah nanya, loh Cha,
kamu enggak sholat baru itu, baru pergi. Soalnya ga enak juga
kan, lagi kerja kelompok terus aku tau tau pergi gitu kan. Nah,
terus dosen sih ini, kadang juga apa ya, di pengajaran tuh juga
bawa bawa ini loh yang Muslim, kalau Muslim kan biasa puasa,
biasa tuh nanti gini gini gini. Jadi kan, kalau aku di medik kan
kita kan mesti ada faktor e, fisiologi tubuh yang berkaitan sama
mahkluk kan, Haah, iya, obat. Nah jadi itu tuh juga ini, kebawa
gitu loh, jadi ya masuk masuk aja sih, dua dua nya bisa nerima
dan aku ya alhamdullilah terbiasa gitu loh. Terbiasa seperti
gimana? Terbiasanya ya aku jadi ga takut dan mau, mau lebih e,
ikut gabung sama mereka gitu. Oke, kemudian tadi kan mas
ngomong e, awalnya takut karena dikucilkan, kalau boleh
tahu kok Mas bisa berpikir seperti itu? Istilahnya, ada
pengalaman atau gimana begitu? Ga sih, maksudnya diliat,
diliat di tivi-tivi itu lo, takutnya Oh (tertawa) nanti kayak gitu
kan misalnya, ih, kamu ini, opo, maksudnya dibeda-bedain gitu
lo takutnya nanti, gitu. Tapi ternyata enggak sih, toleransinya.
Kemudian kalau e, teman-teman ni, teman-teman mas dan
mbak dari SMK SMA yang mayoritas Muslim. Kemudian,
banyak ga teman-temannya yang di sini? Istilahnya temanteman satu SMK, satu SMA yang di Universitas X. Kalau dari
aku sih, ga ada. Cuman aku sendiri. Kalau mbak? Kalau aku sih
ada, nyebar kan, di Medik tuh ada dua, aku sama temenku, terus
di BK, sama di Pendidikan Matematika. Itu ada, tapi yo mereka
kan juga Katolik gitu lo. Jadi ya, Jadi istilahnya kalau temen
yang Muslim yang mbak tu ga ada kalau itu, cuman saya
sendiri. Kalau aku kan dari Kepulauan Riau, sini ya memang

Ketakutan karena kurangnya
informasi

Takut memulai pembicaraan

Senang diperhatikan

Informan mengalami ketakutan akan
menerima diskriminasi. Setelah masuk
ternyata tidak begitu. Dosen juga
mengizinkan masuk bila izin telat karena
salat. Jika ketakutan yang didapat bukan
dari luar, bisakah itu karena memang di
lingkungannya memerlakukan orang luar
seperti itu? (117-121)
Pada awalnya informan takut dan
menunggu ajakan orang lain. Ia juga
tidak berani untuk izin salat bila
temannya tidak berinisiatif untuk
bertanya (122-129).
Ada pelajaran yang berkaitan dengan
identitas informan. Mungkin ia merasa
senang karena diperhatikan (130-134).

Terbiasa dengan teman

Informan terbiasa dan tidak lagi merasa
sungkan dengan yang lain (137-138).

Pengaruh media pada
prasangka

Berarti ada informasi dari media yang
memengaruhi informan memiliki
prasangka tertentu. Sepertinya ada
pengaruh dari orang lain juga, namun
informan tidak merasakannya (142-144).

Sendiri di Universitas X

Informan tidak memiliki teman satu
sekolah di Universitas X (148-149).
Informan memiliki teman satu sekolah di
Universitas X tetapi tidak seiman. Tetap
aja dia kesepian karena tidak memiliki
teman seidentitas yang dikenal lebih dulu
(150-152).
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ga ada yang satu SMA itu. Ga disini, di ya itu, di U.G.,
kemudian di UDE, di, pokoknya ga di sini. Ada di sini, tapi
beda jauh, kalau mbak kenal angkatan 13 ga? E (tertawa).
Ada, angkatan 13 ternyata ada satu yang aku baru tau
setelah di sini. Ah, dia di sini ternyata. Gak, gak ada temenku
di sini. Jadi ya bener bener, ya baru di sini, baru di sini. Baru
gitu. Kemudian, e, jadi teman-teman mbak mas gitu ratarata kemana aja? Kuliahnya, yang satu SMK, satu SMA?
Kalau saya si rata-rata temenku uda pada kerja semua, Oh, iya
SMK, Iya, SMK. Terus, ada yang kuliah tapi yang di perawatan,
terus ada yang di, di PTN juga ada, ya gitu. Kalau mbak? Kalau
aku lebih banyak ke PTN sih, ya itu kayak U.G., U.Y., terus
U.N., terus ada yang keluar juga, kayak I.B., itu juga ada.
Kemudian waktu, pernah ga di tanya atau gimana gitu
waktu tau mbak mas di Universitas X? Reaksi yang
ditimbulkan itu, reaksi yang dimunculkan itu kayak mana?
Maksudnya, gimana? Misalnya, waktu tau Mas kuliah di
Universitas X, mereka gimana sih? Em, nek temen-temen ku
sih, pada Tanya gitu, Universitas X? Mana sih Universitas X?
Pada ga tau gitu kan, Oh, mas di Kalasan, oh jarang ya? Heem.
Jarang, jadi Oh, kurang tau sih, cuman kalau, ada sih yang tahu,
suka ngejek-ngejekin gitu, apa, anu, pindah agama gak nanti,
gitu, ada yang gitu juga. Yo, tapi yo biasa lah enjoy gitu. Terus,
berarti mas enjoy-enjoy saja. Heem. Kalau mbak gimana?
Kalau aku ya yang biasanya kan masuk di swasta tuh di tanyain
prodi nya apa gitu, kalau yang tau aku medik ya, wah, berat itu
Cha. Semangat, gitu kan. Terus, tapi ada yang nanya, satu orang
sih, satu, tau tau nanya nya, berarti kamu nanti copot jilbab gitu
Cha? Hem (tertawa) (tertawa) Gimana? Yo enggak juga aku.
Ehm. Itu sih yang paling bener bener tak ingat gitu lo. Soalnya
pertanyaan nya tu langsung, berarti kamu copot jilbab Cha?
Kuliah di sana gitu. Perasaan, di baliho nya ada orang pakai
jilbab (tertawa) iya gitu kan, terus, mbak pakai jilbab udah
sejak kapan? Aku dari SMP, Oh dari SMP, Iya, heem.
Kemudian, bagaimana pengalaman waktu di FKM? FKM?
Em, pengalaman pertama ya, nek pengalaman pertama tuh,
ternyata tuh, tak pikir tu sedikit gitu lo, maksudnya tak pikir
cuman beberapa, di Universitas X yang muslim. Ternyata,
masuk FKM tuh ternyata banyak juga gitu lo, ya seneng sih, ada

Sendiri di Universitas X

Sendiri di Universitas X

Kebanyakan teman informan telah
bekerja atau tidak berkuliah di
Universitas X (163-165)
Kebanyakan teman berkuliah di kampus
negeri atau di luar jogja yang mayoritas
muslim (165-167)

Teman sekolah kurang
mengetahui Universitas X

Teman-teman informan tidak mengetahui
Universitas X (172-174).

Prasangka teman sekolah
pada Universitas X (176-177)
Pengabaian komentar teman
sekolah (177)
Keingintahuan orang luar
pada prodi informan (179180)
Ketidaknyamanan dengan
komentar teman sekolah
(183)
Identifikasi pada agama (183)

Teman-teman informan mengejek
kemungkinan ia berpindah keyakinan.
Ada prasangka bahwa kampus non islam
berarti bisa pindah keyakinan (175-177).
Teman informan tidak menanyakan
mengenai kampus, melainkan prodi (179180).
Informan terkejut karena ada temannya
yang mengira ia akan melepas jilbab. Ia
tidak terima dikatakan akan berpindah
keyakinan (181-186).

Senang karena memiliki
teman seagama

Informan tidak menyangka jumlah
mahasiswa muslim di Universitas X
lumayan banyak. Ia senang karena
memiliki teman yang sama agamanya
(189-193).
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teman-temannya yang seiman gitu. Kalau mbak? Aku, ya itu,
seneng kan, nemu teman. Terus habis itu Ehm, rasanya tuh ayem.
Karena itu tadi, kan awalnya aku takut kan, makanya terus kek
ketemu teman-teman yang sama tuh kayak ayem banget gitu lo.
Ya udah, nanti aku minta tolong temen-temenku, mereka gitu.
Kalau mas, pernah terasa seperti apa yang dikatakan sama
mbak Echa? Ya, sama. Ya, maksudnya, ya lebih, ya anu lebih
tenang gitu lo, ternyata ada temennya juga di sini, tak pikir
sendirian gitu kan, soalnya ada kan temenku yang e, seiman tapi
tidak terlalu dekat gitu, untungnya ada FKM gitu. Oke,
kemudian kalau kayak tadi mbak Echa ada ngomong soal
teroris, pernah ga disinggung di waktu ngobrol ngobrol gini,
atau waktu itu lagi ada kejadian yang berhubungan dengan
muslim, terus dibahas, itu pernah ga? Kalau aku sih ini ya, e,
ga tau sih, maksudku itu tuh dia beneran dari hati ngomongnya
atau gimana, soalnya orangnya tuh senang bercanda. Tapi yo,
sempat sih nyinggung-nyinggung. Echa kamu kalau ntar pake
cadar pasti dikira teroris, gini gini gini. Terus, ya ya ya aku
nanggepinnya juga separuh iya, separuh enggak. Iya, Kayak
Heeh, iya, gimana? Soalnya yo orangnya tuh seneng, kadang
bercandanya tuh SARA gitu kan, kadang, Islam mah kalau
makan ini terus ga boleh. Terus, tau tau dia kayak bawa sesuatu,
Nih Cha, mau ga heh. Apa. Babi. Terus dia bilang kayak gitu.
Kayak, Heh, gitu kan awalnya kayak gitu. Tapi lama-lama juga
kaya, akunya biasa gitu lo. Ga tahu kenapa malah, ya gitu, dianya
mau bercanda kek gimana malah biasa aja gitu. Tapi terhadap,
e, perasaan mbak waktu digituin itu seperti gimana? Ya,
awalnya sih kek, ini orang kenapa sih, yang, kaget kan.
Maksudku, aku tuh udah tau di sini kan minoritas kan, terus
dianya tau tau bercandanya kayak gitu. Terus aku kek yang, ah,
ini sebenarnya aku diterima nggak sih di sini gitu? Kemudian
kalau Mas gimana? Kalau, aku sih di lingkungan tempat tementemenku si jarang nek nyinggung kayak teroris gitu. Cuman,
karena memang aku dari SD-SMK tuh teman-teman kalau canda
tuh suka kelewatan Heeh tapi juga ga pa pa (tertawa) (tertawa)
Jadi kalau di sini tuh bercandanya tuh juga ga pa pa gitu. Kayak,
daging babi gitu lo. Kadang ayo, makan. Makan apa? B2. Hem
matamu (tertawa) (tertawa) udah biasa gitu, jadi emang dari
SMK, kalo bercandanya tu emang kelewatan tapi juga biasa,

Senang menemukan teman
seidentitas

Kebutuhan untuk
berkelompok dengan teman
seidentitas

Penilaian buruk teman
kampus terhadap identitas
agamanya

Terbiasa dengan teman

Ketakutan ditolak teman
kampus
Terbiasa dengan candaan
teman kampus

Informan senang menemukan teman
seidentitas, ia merasa tenang dan lebih
percaya dengan teman seidentitas (194198).
Informan merasa FKM memunculkan
teman dekat, karena selama di
Universitas X ada teman seidentitas tetapi
tidak dekat (199-203).

Ada teman informan yang akan
memberikan label teroris kepadanya bila
ia mengenakan cadar. Ia meresponnya
dengan setengah hati (setengah bercanda)
karena ia tidak mengetahui maksud
sebenarnya. Temannya tersebut sering
melakukan hal seperti itu (210-216).
Lama kelamaan informan kebal terhadap
hal yang seperti itu. Telah terbiasa (217218).

Ada ketakutan dari informan bahwa ia
tidak diterima (223-224).
Informan tidak pernah dicandain teroris,
tetapi ia sudah sering dicanda mengenai
identitasnya. Ia telah terbiasa (225-234).
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terus masuk ke sini, kalau mereka bercanda kek gitu, juga uda
hal biasa gitu lo, jadi aku enggak terlalu, terlalu, tak gak tak
terlalu bawa hati gitu lo, jadi Kemudian e, mas dan mba kan
pengurus, istilahnya pengurus kan di itu Heem Bagaimana
pengalaman dengan mantri kampus? Ada pengalamanpengalaman khusus dengan mantri kampus? Ehm,
pengalaman di MK, pengalaman sama MK tuh kurang e, cuman
kemarin tuh ada pengalaman sama MK tuh jalan-jalan ke
Semarang itu, apa namanya, Serawung, jadi tuh kayak,
ngunjungin, kampus Unxyz. Ehm, Tapi yang di Semarang, itu
tuh Sistem tata. Pengalamannya cuman itu doang sama FKM.
Terus bagaimana, Oh, perasaannya atau gimana? Ya,
Soalnya di situ kan pesertanya dari Universitas X tuh tak pikirin
Muslim semua, ternyata campur gitu. Heem. Jadi ya, ternyata
enak-enak aja juga, tempat-tempatnya walaupun beda, beda
agama, ternyata itu tuh juga enak, terus waktu di sana pun, di
kampus, anu kampusnya tuh Unxyz Sistemtata Haah Nah,
ternyata tuh di sana juga ada, toleransinya juga bagus kayak sini
gitu loh, ada Musola, ternyata di sana ada Mushola juga, uda
disiapin kalau yang Muslim mau sholat di mana gitu, ya jadi
ternyata nggak di sini doang gitu yang toleransinya, tapi di
sananya juga gitu. Kalau mbak gimana? Aku ga ikut itu sih,
emang kalau biasanya sama MK tuh e, kami suka miskom
peminjaman ruang. Miskom. Heeh. Jadi, jadi tuh ada yang udah
ehm, nge-wa pengurus MK gitu kan, tapi tuh dari pihak kami,
pengurus FKM tuh ga ada yang ngambil kunci ruangan itu, jadi
seringnya miskom disitu, jadi nanti tau tau woro woro di grup
kan, ini kuncinya belum, diambil, gimana gitu kan. Padahal MK
kan tutup jam empat ya? Heem Pokok e cuman jam kerja gitu
kan, terus kita kan pertemuan kan sekitaran jam lima, setengah
enam gitu kan, jadi malah, wah, ini gimana gimana gitu. Hanya
sebatas itu berarti? Heem. Kemudian kalau, e, kan pernah
tau kan kalau Universitas X itu pernah di, di, ya kena baliho
itu lo. Heem. Pas yang di, dituntut istilahnya untuk nurunin
itu kan Heeh. Itu penga, menurut, dari sudut pandang mbak
dan mas gimana, tentang kejadian itu, sebagai seorang
mahasiswa muslim di Universitas X. Yang mana? Yang dulu
tu ada penurunan baliho, di NRUA, NRUA sih, terus ke sini.
Terus, sini tuh suruh nurunin juga, tapi sini ga mau. Nek itu

Tidak terbiasa berkunjung
bersama teman non muslim

Toleransi mayoritas pada
minoritas

Represi mengenai
miskomunikasi

Informan mungkin tidak terbiasa pergi
bersama dengan yang non muslim, jadi
agak kaget. Meski pada akhirnya ia
biasa-biasa saja (245-249).
Ia membandingkan toleransi di
Universitas X dengan di Unxyz (249253).

Masalah dengan MK biasanya mengenai
miskomunikasi, namun tidak terlalu
bermasalah (254-255).
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kurang tau sih aku. Oh, iya, kalau mbak? Nek kalau aku sih ini,
itu masih zaman aku SMA kan, waktu itu tuh bener-bener kek
booming banget, begitu di telinga teman-teman ku kan, kalau
aku sih mikirnya, yo bagus dong, dia tuh ga menutupi kalau di
sini tuh ada mahasiswa muslim gitu lo dan dia tuh juga, berarti
kan istilahnya tuh, di sisi lain dia juga promosi gitu kan, ini lo,
kita tuh punya kampus, yang di bawah Yesuit, tapi tuh ada
mahasiswa Muslim nya, gitu kan. Yo, mungkin kebanyakan
orang mikirnya, lah aku tuh Muslim napa kuliahnya di sana gitu
kan, tapi kan kalau di pikir, kita tuh juga ngejar akreditasi dari
prodi sendiri kan, jadi kan, kadang tuh juga ada orang-orang
yang mengkesampingkan kuliah di kampus mana, tapi di jurusan
mana dengan akreditasi apa gitu biasa nya kalau sekarang.
Berarti memang kalau kadang-kadang pemilihan univ
sudah ga lihat dia tu kampus apa lagi begitu? Kalau sekarang
sih e, kemungkinan si iya. Soalnya aku dulu kayak gitu. Jadi
carinya prodi apa dengan akreditasi apa. Karena kalau sekarang
tuh, ini pengalaman temanku sih, dia keterima di U.P., yang udah
negeri Heeh. Di teknik apa gitu, akreditasi nya B. Dia lebih milih
di U.I., yang swasta dengan prodinya dia dengan akreditasinya
A. Oh ya, U.I. swasta. Heem. Kalau, mas, gimana? Kalau, ya
sama sih kalau mau daftar kuliah tu juga milih-milih akreditasi
gitu kan, Yang kemarin dibilang kan, sebenarnya mau di Aksis,
tapi karena keterimanya di sini duluan dan akreditasi bagus di
sini duluan, makanya saya pilih di sini. Tapi aku, sempat ibuku
bilang begini kan, kenapa ga di Aksis, gitu. Soale kan, nek di
Universitas X kan keknya non islam semua, emang, anu po
sanggup gitu kan, terus Terus aku ngomong sama ibuku. Ya
sanggup, gimana, akreditasinya pun masih bagus Universitas X
gitu kan. Kalau misalnya ntar lulus pun, kalau cara kerja kan
kalian lebih enak kalau akreditasinya A gitu. Gitu sih. Kalau
reaksi orangtua terhadap, eh, saat tau mas mbak saat
keterima di Universitas X itu gimana? Nek, reaksi (tertawa)
orangtua, reaksi orangtuaku sih antara seneng, sama bingung.
Nah, bingungnya tuh kenapa bingungnya, jaring. Jaring nanti tuh
ngapain gitu loh. Ya, sama kayak anaknya, bingung juga
(tertawa) ngapain nanti aku tuh di jaring gitu kan. Tapi karena,
emang karena disuruh tahun, tahun itu waktu itu harus kuliah, ga
boleh ngangur gitu kan, ya udah, terpaksanya diambil gitu loh.

Kesempatan dalam
kesempitan

Informan berpendapat bahwa Universitas
X mencari kesempatan promosi dalam
masalah yang menimpanya (276-279).

Akreditasi kampus

Informan menganggap mulai ada orang
lain yang memikirkan akreditasi dalam
memilih tempat kuliah (280-284).

Akreditas kampus

Informan mengincar tempat kuliah
dengan akreditasi yang bagus (287-288).

Akreditasi kampus

Salah satu hal membuat informan
memilih tempat kuliah adalah akreditasi
(295-296).
Orangtua informan sempat menanyakan
kesanggupannya untuk berkuliah di
Universitas X (296-298).
Ia tetap memilih Universitas X karena
dianggap dapat lebih gampang mencari
kerja (300-302).
Informan dan orangtua lebih bingung
karena diterima di teknik jaring
dibanding di Universitas X (304-308).

Kekhawatiran orangtua

Lebih mudah diterima kerja

Kurangnya informasi tentang
jurusan

Dorongan orangtua untuk
kuliah

Informan tetap mengambil teknik jaring
karena orangtua mewajibkan ia kuliah
saat itu (308-310). Ia menggunakan kata
terpaksa (310).
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Berarti kan masalahnya di prodi, bukan di univ, berarti?
Atau gimana? Emang di Prodi. Pertamanya kan karena
pengennya TI, tapi malah keterimanya TE, yah gimana gitu.
Lalu saat tau ternyata masuk Universitas X gimana? Saat
masuk Universitas X tuh, itu kan waktu itu kan baru bangun
tidur, dapat, dapat pengumuman katanya uda ada, uda ada, apa,
pengumuman kalau, keterimanya kan, haah. Terus, antara
seneng, sama bingung. Itu tadi, antara senang sama bingung.
Bingungnya kenapa, bingungnya ini mau diambil apa enggak,
kalau enggak, kalau misalnya ini ga diambil, ini akreditasinya A
kan, tapi ini kok jaring gitu, tu mau belajar apa di sana gitu. Ya,
tapi akhirnya ya Bismillah lah, ambil. Oke, kalau mbak,
gimana? Itu kan e, pokoknya tuh dah, dah, dah ga diterima di
negeri Jogja kan, terus orangtua juga nuntut toh tahun itu tuh
harus masuk kuliah, pokoknya jangan sampai nganggur. Terus
Bundaku sendiri bilang, udah cari aja yang swasta, terserah mau
yang mana gitu kan, U.I., UDE, atau Universitas X gitu kan
ngomongnya, terus aku mikir juga jarak tempuh kan, rumahku
juga di desa, dan yang memungkinkan tuh antara sini, di
Universitas X atau di U.I., karena kan UDE kan jauh banget
kalau di tempatku kan, nah terus, habis itu, aku bilang sama
Bundaku. Aku coba Universitas X dulu, aku bilang gitu kan, baru
U.I.. Karena temenku di U.I. lima kali tes baru masuk. (tertawa)
nah, aku sudah insecure dulu di situ, uda takut duluan kan,
soalnya aku juga ga mempersiapkan, e, soalnya kan di U.I. tuh
punya bahan ujian yang kayak semacam e, hadist atau suatu yang
berbau Oh, Heeh, ada kemarin baca, ada huruf arab gitu
pokoknya. Nah, gitu temenku sempat nyaranin gimananya gitu
kan, karena dia udah keterima duluan di U.I.. Tapi aku bilang,
aku pokoknya mau coba Universitas X dulu gitu kan, soalnya tes
disini kan kayak kalau di SBM tu TKD aja gitu kan, Heeh Aku
sekali ga masuk, terus aku coba yang kedua itu masuk, aku bilang
sama Bundaku kan, Bunda, aku masuk gitu. Yang, dia tuh engga
yang bilang apa-apa, kenapa masuk Universitas X atau gimana,
tapi nangis. Jadi, aku, bundaku tuh nangis. Ayahku tuh, ya udah,
di, dijalani aja gitu kan, terus seiring berjalannya waktu, aku tuh,
aku tuh, seorang anak yang gak banggain orangtuanya lo,
soalnya kan disitu tu aku barengan sama adekku, adekku nyari
SMA dan dia dapet SMA favorit di Yogya. Sedangkan aku disini

Bimbang memilih Universitas Informan bimbang ketika diterima masuk
X
Universitas X (317-321).

Jarak kampus dan rumah

Jarak rumah ke kampus juga menjadi
salah satu pertimbangan informan (327328).

Proses pengetesan

Proses pengetesan juga menjadi salah
satu pertimbangan informan (331-332).

Prasangka keluarga terhadap
Universitas X

Informan dan ibunya menangis karena ia
diterima di Universitas X. Mungkin
ibunya memiliki prasangka kurang baik
dengan bukan mayoritas (342-344).
Ayah informan menenangkannya (344).
Informan merasa telah mengecewakan
orangtuanya karena masuk Universitas X
(345-350). Ia membandingkan dirinya
dengan adiknya yang lebih baik darinya

Dukungan orangtua untuk
berkuliah
Mengecewakan orangtua
Membandingkan diri
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352
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kan, maksudnya, favorit orang-orang Yogya masih di U.G. gitu
lo, disini tu favoritnya juga favorit cadangan. Gitu kan, tapi disisi
lain, sempat kan, diceritain sama Bundaku, ternyata ayahku tuh
sebenarnya bangga, aku disini tuh masih bisa sholat, masih bisa
tetep pake jilbab gitu, dan itu tu sebenarnya ayahku bilang kek
gitu tu karena sempet, ga ngerti sih, biasa toh ke, ditanyain sama
rekan kerjanya Heem. Kenapa di Universitas X sih Pak? Kan ada
U.I., ada UDE gitu kan, terus ayahku bilang kayak gitu, gak pa
pa Pak, biar ada tantangan nya gitu loh. Kalau di sama-sama
Muslim, nanti dia biasa aja. Kalau Mas pernah di gituin? Ehm,
enggak sih, cuman kadang sama sodara gitu, kuliah di mana
jadinya? Di Universitas X. Jurusan apa? Jaring. Wah, berarti
lulus buka tukang servis tivi dong gitu (tertawa) (tertawa) ya
mikir, ya kali S-1 cuman buka tukang servis Tivi gitu kan, terus
ada juga yang bilang Kuliah di mana itu? Di Universitas X. Woh,
mahal men, kenapa gak yang lain gitu? Ya gimana gitu,
akreditasinya pun masih bagus sini gitu. Akreditasi nya A? Iya,
A. Kenapa ga di Aksis gitu? Ya, akreditasinya pun karena sana
Aksis belum bagus, makanya ambil sini gitu. Terus ada juga
yang bilang gitu, kuliah di mana? Di Universitas X. Oh, bagus
itu. Jurusan apa? Teknik jaring. Kok ambilnya yang susah susah
sih? (tertawa) Gimana, keterimanya memang di situ (tertawa).
Kayak gitu sih. Lalu, selama dilewatin, gimana
pengalamannya? Sesuai dengan bayangan? E, (tertawa) ada
yang sesuai bayangan, ada yang enggak gitu. Kadang, kadang
yang semester genap genap, itu uda kayak mau mampus. Gila,
itu (…) Karena kan dari SMK, dasarnya cuman matematika,
sama kimia, kimia pun kimianya sedikit gitu lo. Sementara di
Universitas X ini kan teknik jaring nya pun ada fisika, ada
macem-macem, jadi agak kewalahan ngikutinnya tuh. Ya
ampun, jadi harus tetap belajar. (pada saat ini, mbak nya
ketawa-ketawa) gimana-gimana? Aku tuh, kayak gitu sih
sebenarnya, kan aku tuh sebenarnya e, awalnya tuh bingung
prodi apa kan kalau di swasta gitu. Soale kan di negeri tuh ngejar
nya tuh Biologi. Heem Habis itu sempat kepikiran, ayahku
bilang, coba cari yang ada teknik sipil gitu kan. Sipil. Ayahku
kan Yah, oke. Heem, ayahku kan dulunya teknik sipil gitu kan,
kalau enggak, informatika gitu kan, Terus aku mikir lagi, teknikteknik tuh banyak matematika sama fisika. Iya. Matematika

Pujian orangtua
Orangtua bangga

Pertumbuhan iman

(347-348). Ayah informan memujinya
(menyemangatinya) (351-352).
Informan berbesar hati karena ayahnya
bangga ia masih menjalankan ajaran
agama dengan baik (351-352).
Ayahnya mengatakan berada di
Universitas X memberikan tantangan
dalam beragama (356-357).

Sindiran orang luar

Saudara informan menyindir pilihan
jurusannya (360-362).

Akreditasi kampus

Akreditasi menjadi salah satu alasan
pemilihan tempat kuliah bagi informan
(365-366).

Adaptasi pembelajaran

Informan sempat mengalami kesusahan
dengan pelajaran di kampus (374-377).

Pelajaran di kampus

Pelajaran yang akan dipelajari juga
menjadi pertimbangan dalam pemilihan
jurusan (385-389).

Akreditasi kampus

Akreditasi menjadi salah satu alasan
10
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mungkin aku masih bisa kuat, tapi fisika nya tuh aku di SMA aja
tuh, pasti ada di jajaran temen-temenku yang remed. Jadi tuh aku
uda takut duluan gitu kan, (…) apa gitu ya, yang akreditasinya
uda bagus, terus e, mungkin kurang fisikanya gitu kan. Ya itu,
sempat kepikiran buat ke kesehatan, buat ke ke medik itu kan,
ya, akhirnya milih itu. E, kemudian, e, gimana? Ada
pengalaman, gini, jadi dengan umur kita sekarang, Heem
Yah, kita umurnya beda setaun kan, Heem jadi tuh aku
sudah mulai dikejer-kejer sama mamak, mamak ku.
Gimana, kamu sudah punya pendamping belum? Gitu kan,
(keduanya tertawa) Iya, dikejar, serius. Lah, aku di sini kan,
istilahnya, ya belum sih, ada tapi gimana gitu kan. Heem.
Gimana, kalau mas, mbak di sini gimana? (Tertawa) kalau
aku sih disinggung itu lebaran kemarin. Haaah. Soalnya kemarin
keluarga besar tuh, keluarga besar Tanya yang harusnya, apa ya,
kan dua, dua kakak ku kan uda nikah semua, Heem dua kakakku
terus, urutannya, nah aku ini lah ditanya, ditanya ya, kapan, gitu
loh, setelah lulus berapa tahun gitu loh, lah udah ditanya. Kadang
ditanya, mana calonnya kok ga dibawa ke sini? (berdua) Heem,
ga tau lebaran besok ditanya apa lagi. Kalau mbak? Kalau aku
sih, e, awal masuk sini tuh sempet seneng sama orang Katolik,
nah, bunda ku tau kan, terus marah gitu kan. Terus, ya udah kan,
mau ga mau juga di lepas toh, setelah itu, sempat dekat sama dua
orang, nah dia Muslim kan, terus habis itu, itu juga sering
disinggung sama, sama Bunda ku. Milih satu lah, jangan dua
duanya gitu kan (tertawa). Terus kasian kan, nunggu nya udah
lama, masak cuman mau dibiarin kayak gitu aja, soalnya aku
sendiri kan sebenarnya trauma pacaran (heem) Akunya juga
kalau diajak pacaran ga mau kan, soalnya e, emang salah satu
dari mereka ada yang keceplosan, alah, kamu tak tembak aja di
tolak gitu kan (tertawa). Terus kek yang gimana gitu, aku tuh dah
trauma duluan, aku bilang gitu. Tapi sampai sekarang juga
belum, belum ada sih, pertanyaan kek Amri gitu belum ada.
Malah, sodara tuh kalau ketemu, jangan pacaran dulu lah, kuliah
dulu Oke, jadi itu kayak gimana Mas? (keduanya tertawa).
Kalau itu tuh, biasa pertanyaan sodara gitu. Tapi kalau bapak ibu
tuh malah gini, apa, lindungi gitu lo. Kadang, ga usa pacar
pacaran, mikirin kuliah aja dulu, kuliah aja keteteran tuh lo
(tertawa) (…) emang dari orangtua tu ga boleh pacaran gitu.

pemilihan jurusan oleh informan (391).

Romantisme terhambat

Romantisme terhambat

Nasehat orangtua tentang
romantisme

Informan sempat memiliki hubungan
romantis dengan teman tidak seidentitas,
namun tidak disetujui ibunya (407-408).
Informan kemudian memiliki hubungan
dengan yang seidentitas, namun tidak
dilanjutkan (410-414).

Orangtua meminta informan tidak
berpacaran terlebih dahulu dan fokus
dengan kuliah (424-427).
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Tapi nek dari sodara gitu sering sering ditanya-tanyain, bahkan
pernah (tertawa) kemarin sama bu le ku sendiri tuh dijodohjodohin gitu lo sama tetangga-tetangga nya, jadi ya, aduh. Terus,
reaksi keluarga besar, reaksi teman-teman waktu tau kuliah
di Universitas X seperti gimana? Ehm, nek dari keluarga
sendiri tuh, e, ada yang dukung, ada juga yang, yang nganu
Tanya kan, ambil apa, teknik jaring. Entar kerjanya gimana, apa,
tau kalian lulus nanti dibuka apa namanya, asean ini kan Heem
jadi, persaingan kerjanya ketat gitu, anu, ga takut po nanti gitu,
ada yang kek nge-down-in juga, ada yang nyemangatin gitu sih.
Kalau mbak? Kalau aku sih, e, ya itu, karena aku dah mutermuter gitu kan istilahnya cari, kuliah e, dimana-mana aja tuh ga
keterima-terima, tau keterima tuh ya udah, ada yang bener-bener,
oh ya udah, wes, wes dijalani aja tuh kan, wong uda di terima.
Terus ada, ada juga yang langsung bilang, wu, Universitas X,
bagus gitu, langsung, langsung bilang gitu kan, soalnya udah
bener-bener, mungkin uda bener-bener tau, soalnya beliau nya
juga guru, guru SMA kan, ga po po wes ning Universitas X,
soalnya anaknya juga habis aku tuh, anaknya masuk kuliah gitu
kan, di sini juga? Ga di sini, tapi, ga di negeri, nah gitu, samasama aja gitu kan, terus kalau e, respon orangtua kan kayak tadi
itu tu, kalau adekku tu takut malahan. Takut seperti? E, kek,
mbak aja yang pinter masuknya di Universitas X gitu loh, terus
aku gimana ya gitu? Dia ngeresponnya ke aku tuh kek gitu, jadi
dianya sendiri tuh padahal, e, lebih pinter dari aku. Setiap pasang
target, mesti terlampaui, gitu kan. Terus, kok bisa ngomong
begitu kan kadang aku juga sakit hati gitu kan, tapi, ya udah lah,
namanya juga masih kecil gitu kan. Mungkin belum, belum ada
kepikiran ke sana. Tapi, e, kebanyakan ya mendukung sih,
karena uda tau aku kayak tiap minggu itu try out, tiap minggu
ikut ujian, dimana gitu. Kalau makna agama bagi mas dan
mbak gimana? Makna agama? Ya menurut saya makna agama
itu buat teding, maksud saya, buat perlindungan saya gitu lo, jadi
buat batesan aku untuk buat melakukan hal-hal, maksud e yang
tidak boleh dilakukan tuh ini, kamu jangan lakuin, jadi ada
penghalangnya, ada batas-batasnya gitu. Kalau menurut saya
makna agama sih. Kalau mbak? Kalau saya mikirnya tuh,
agama tuh semua sama aja sebenarnya, karena mereka samasama mendasarkan tuh peri kemanusiaan kan, jadi tuh,

Penilaian orang luar terhadap
prodi informan

Informan di dukung dan juga di wantiwanti oleh saudara perihal jurusan yang
ia pilih (435-438).

Sedih tidak mampu
membanggakan orangtua

Informan sakit hati karena merasa
adiknya lebih mampu dibanding dirinya
(453-454).

Agama sebagai sumber
norma

Informan merasa agama sebagai pemberi
batasan dalam bertindak (456-461).

Agama sumber kedamaian

Informan merasa agama sebagai dasar
perdamaian (462-471).
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sebenarnya juga di setiap agama juga mesti diajari kan, berbuat
baik gitu kan, gak boleh jahat sama orang lain, gak boleh
memaksakan kehendak ke orang lain, itu kan. Karena pada
dasarnya ya itu, ber, berperi kemanusiaan. Jadi ya, menurutku
semua agama itu sama, Cuma, mungkin cara e memang, apa ya,
pasti ada bedanya, kalau bedanya tuh. Tapi menurutku karena
pada dasarnya sama, berarti semua agama tuh sebenarnya sama
gitu. Oke, e, kemudian bagaimana perasaan mbak dan mas
ketika tidak berada di Universitas X? Jadi, seba, kan kita
punya identitas label, sebagai mahasiswa Universitas X. Saat
keluar Universitas X, orang tidak tahu dan bertanya, kuliah
di mana? Universitas X. Itu bagaimana perasaannya?
Karena, padahal kan Indonesia negara mayoritas Muslim
Heem Saat mas dan mbak di luar itu istilahnya mayoritas
istilahnya dan balek sini kan minoritas dan keluar lagi
mayoritas. Ada perasaan-perasaan tertentu? Kalau aku sih
nggak ada. Cuman nanti di kira, kuliah di mana mas, kan
misalnya sama-sama orang yang ndak kenal gitu kan, kuliah di
mana mas, di Universitas X, tuh. Oh, orang ini kek nya non deh,
kadang juga perasaannya gitu. Kayak gitu, ada gitu, tapi, tapi
mas merasakan dia, Heem. Tapi sama orang yang ga kenal.
Haah. Tapi kalau sama orang yang kenal ya biasa aja. Terus,
waktu mas ditanya begitu, gimana perasaannya? Ehm, antara
pengen jawab males, ya males males pengen jawab, tapi kalau
ngga dikira sombong gitu kan, ya gitu sih. Jadi? Yah, kalau, yah,
gimana ya, agak-agak kadang suka ditanya begitu agak males
gitu. Males duluan gitu. Kalau mbak? Kalau aku kebanyakan
orang tau aku di Universitas X tuh, yang pertama tuh kayak
heran, Loh, Universitas X? Gitu kan. Karena tau sendiri kan aku
pakai jilbab gitu kan, lah, udah keliatan banget gitu kan, mungkin
orang yang ngomong kayak gitu tu tau, kalau Universitas X itu
bukan, bukan apa ya, kampus swasta yang itu kan, di bawah
Yesuit tadi. Terus, e, terus kalau aku sendiri sih sebenarnya
malah bangga, soalnya aku masih diterima gitu lo, maksudku,
aku yang kayak gini, muslim dan pakai jilbab tuh masih diterima
di kampus, yang bukan mayoritas ku gitu loh. Kalau Mas,
gimana kesan ketika diterima di Universitas X? Dengan
segala perbedaannya. Kalau kita ngomong dengan di
Muslim? Heeh, di SMK. Hem, waktu tau diterima itu,

Enggan dikira non-muslim

Informan tidak merasa ada perbedaan
yang signifikan, hanya mungkin merasa
tidak nyaman bila dikira bukan muslim
hanya karena dirinya berkuliah di
Universitas X. Ada perasaan enggan bila
dikira bukan Islam, merasa bangga
dengan Islam (482-486).

Prasangka orang luar pada
identitas agama

Banyak yang mengira informan bukan
mahasiswa Universitas X karena
mengenakan jilbab. Ada prasangka
bahwa mengenakan jilbab tidak mungkin
berkuliah di kampus non muslim (490495).
Informan sebenarnya bangga karena ia
bisa berbaur dan diterima oleh yang lain
meski mengenakan jilbab (495-498).

Bangga bisa berbaur di
Universitas X

Kekhawatiran karena
kurangnya informasi
Univeritas X

Informan tetap merasa ada kekhawatiran
ketika diterima di Universitas X,
terutama masalah ibadah dan
diskriminasi. Ibadah kembali disebutkan
(505-5011).
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perasaanku tuh agak berat gitu loh. Agak berat tuh maksudnya
masuk ga ya, nanti kalau masalah ibadah terhalang ga, nanti tuh
khawatir, pokoknya ada kekhawatiran gitu, maksudnya kayak, di
halang-halangin ga atau malah dipermudah. Ya itu tadi, khawatir
doang. Khawatirnya itu karena ibadahnya gitu, terganggu atau
nggak. Terus setelah dijalanin? Yah, di luar dugaanku gitu lo,
jadi ternyata di sini tuh toleransi nya, ternyata toleransinya ada
gitu loh. Kemudian, kan mas dan mbak, istilahnya di SMK
dan di SMA, eh istilahnya di sekolah tuh lingkungan
mayoritas rata-rata Muslim. Itu bagaimana perasaannya?
Ternyata, setelah di sini, ada perbedaannya seperti apa, kan
kalau aku kan SD Katolik, SMP nya mayoritas Buddhis,
SMA nya negeri. Heem tuh aku ngerasain, ada enaknya ada
enggaknya, terus balek lagi ke sini, ke univ, Universitas X, ya
beda lagi. Itu menurut Mas dan Mbak gimana kalau dari
pengala, pengalaman sendiri. Pengalaman, jadi, pengalaman
sih ya gimana ya, ya tadi sih, kayak pengalamannya sih ya karena
baru pertama kali ini sih, anu masuk kampus yang di mayoritas
tuh katolik gitu kan, soalnya kan emang dari sekolah tuh,
pendidikannya memang mayoritas muslim, jadi kan pas
pengalaman masuk sini tuh, apa ya, ya agak, agak agak ada
enaknya juga, dan yang ga enaknya itu, enaknya tuh, di sini tuh,
apa selalu diingetin sama temen-temenku itu, gak enaknya ya itu,
tadi, tabrakan sama, jam kadang harus ngurus ke sekre, ribet nya
gimana gitu. Kalau mbak nya? Kalau aku sih mikirnya, e, ini
lo, sebenarnya ini tuh Indonesia tuh kayak gini, harusnya tuh
kayak gini tuh kan, soalnya aku mikirnya juga, e, orang tuh kalau
enggak beda tuh juga ga asyik gitu kan, masak semuanya sama
gitu toh, tapi tuh, kenapa cuman kek di lingkungan kayak gini
bisa menciptakan suasana-suasana akur gitu kan, kek sholat
diingetin gitu kan, kalau mereka mau ke gereja, ya monggo
silakan, gitu loh. Juga tu tuh, menurutku latihan buat ke
depannya, lah maksudku kan aku dari kecil gitu kan, sampek e,
SMA gitu kan pasti di negeri gitu kan, terus sekarang kan aku di
sini, terus pasti kan dari sini aku keluar lagi kan, keluar juga
pastinya ketemua sama berbagai macam orang lagi, kan
menurutku, e itu sih, buat berlatih latihan ke depannya juga. E,
ada ga pengalaman lain, sebagai mahasiswa di Universitas
X? Kan mas mbak tadi uda ngomong soal di kelas, atau di

Perbedaan prasangka dan
realita

Setelah dijalani, informan tidak
merasakan bahwa ia tidak diterima (511512).

Dukungan teman kampus

Informan merasa senang karena tetap
diingatkan untuk beribadah (527-528).
Namun informan merasa repot karena
perlu mengurus jadwal kuliah yang
bertabrakan dengan waktu ibadah (528530).
Informan menganggap bahwa apa yang ia
alami seharusnya juga terjadi di luar. Ia
merasakan toleransi di Universitas X,
setiap orang bebas untuk menjalankan
ibadahnya masing-masing (530-537).
Informan juga menganggap bahwa
pengalaman di Universitas X sebagai
latihan sebelum terjun ke dunia kerja
yang lebih majemuk (541-542).

Usaha lebih untuk salat

Kebebasan beribadah

Rasionalisasi pengalaman
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mana, ada enggak pengalaman-pengalaman yang lain?
Maksudnya? Pengalaman, misalnya puasa deh, gimana sih,
waktu puasa di Universitas X? Kalau puasa di Universitas X
sih, karena SMK kan di mayoritasnya Muslim, jadi kan di satu
kelas, kalau bulan puasa satu kelas puasa semua. Kalau ini kan,
kadang kalau, ya walaupun mereka gimana ya, maksudnya
akupun kalau, kalau ga ikut temen-temenku ini tuh, ya mau
kemana lagi? Soalnya temen-temenku yang memang deket,
yang, e, kan berlima, yang empat ini kan non, aku sendiri yang
muslim, nah kalau ga ikut mereka aku juga bingung kan mau ke
mana, karena, kadang tuh jeda, jeda kelas tuh cuman bentar gitu
loh, kadang suka nemani mereka makan, suka, nemani mereka
kayak ke kantin begitu, jadi ya, bagaimana perasaannya? Yah,
kadang puasanya tuh agak berat tapi gimana ya kalau aku ga ikut
mereka nanti aku ke mana kan, masak aku di lorong sendiri kan,
sendirian, nungguin orang makan, ini ngapain, ga ada yang
ngajak ngobrol gitu kan, kadang tuh agak berat sih, puasa di sini.
Tapi, karena ini udah, ini kan udah, udah dua tahun di sini, jadi
udah biasa, kalau semester satu kayak gitu, tapi kalau sekarang
sudah biasa gitu. Diejek. Tapi ya udah biasa aja gitu. Kalau
mbak? Kalau aku, e, kalau dia ikut temennya ya, kalau aku
semester satu tuh ditinggal. (tertawa) heeh, jadi, Cha, kita mau
makan gitu kan, kamu ga usah ikut ya, nanti kepengen. Gitu
ngomongnya nanti aku gak ke musholla, ke perpus aku bilang
gitu kan, terus kalo soal ini sih ini, tau tau makan di depan ku,
pas sadar aku tuh puasa heem, kek, maaf Cha, Cha, aku lupa,
gimana ini? Ya udah, aku bilang gitu kan, makan aja, monggo,
minum aja, aku bilang begitu kan, tapi, tapi masih kayak gitu.
Lucu aja sih, aku tu liatnya, Maaf Cha, aku lupa Cha gitu kan,
(…). Terus apa yang bisa mbak rasakan dari, ya itu. Kalau
aku sih rasanya biasa aja sih, sebenarnya, cuman ya kadang
rasanya lucu aja, tapi mereka tau tau sadar, kalau aku di situ
puasa, terus, dianya tau tau minum di depanku, di sampingku gitu
terus minta maaf, terus tau tau, apa ya, memalingkan muka,
padahal aku tau gitu, dia tu minum gitu kan, Pernah kepikiran
ga, kalau saya tidak di Universitas X, saya kuliah di kampus
yang mayoritas muslim, pengalaman yang saya dapat seperti
apa? Ehm, kek nya kalau pengalaman tuh, saya mikir gini lah,
kayaknya cuman biasa aja gitu kayaknya, karena SMK, aku

Kesepian saat puasa

Informan terpaksa mengikuti temannya
yang tidak puasa karena merasa aneh bila
menunggu sendirian. (548-553).

Dilema saat puasa

Informan merasa dilema karena
mengikuti temannya akan merasa berat,
namun ia tidak mampu untuk menunggu
sendirian (553-557).
Namun pada akhirnya informan terbiasa
dengan situasi di Universitas X (557560); (563-564).

Terbiasa saat puasa di
Universitas X

Merasa sendirian saat puasa

Informan ditinggal sendirian oleh
temannya ketika bulan puasa (565-567).

Toleransi teman kampus

Informan merasa lucu dengan temannya
yang meminta maaf/ melakukan sesuatu
hal agar informan ‘dianggap’ tidak
melihat mereka makan (570-573).

Kelakuan lucu teman saat
puasa

Informan merasa hal tersebut lucu karena
sebenarnya tidak perlu dilakukan (575579)

Rasionalisasi pada
Universitas X

Informan merasa bahwa ia akan bosan
karena merasa lingkungan yang sama
terus menerus. Universitas X
memberikan sedikit tantangan (582-588).
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pertama dari pendidikan dari sampai terakhir SMK itu, ya di
lingkungan muslim, mungkin aku kayaknya boring nanti, sama
aja gitu lo, kayak sekolah-sekolah biasa, di Universitas X kan
ada tantangannya, maksudnya ada usahanya sedikit lah untuk
ngurus ini, ngurus itu. Kalau mbak? Heem, iya sih, iya sama
kayak, aku tuh sempet ini kan, bagaimana jika aku keterima di
U.I. kan, soalnya kan aku memang mau ke U.I. kan yang kedua,
nah nanti aku malah merasa di sana aku yang paling ga taat gitu
kan, a, maksudku kan e, aku mikirnya itu kampus Islam kan ya,
aku mikirnya, mungkin kan ya pikirnya itu banyak, banyak,
kebanyakan orang di sana tu, e, yang perempuan tu pakai baju
yang panjang, maksudnya yang syar’i gitu kan, pakai rok, pakai
baju panjang, jilbab panjang, tu kan, sedangkan aku sendiri kan
belum kayak gitu, jadi malah, mungkin aku bakal minder kali ya
di sana, padahal di sini tuh ada yang teman yang mengelu-elu
kan kek, tuh lo kek Echa, itu, pakaiannya kalem, ngomong halus,
ada, ada orang yang begitu. Nanti aku di sana mungkin jadi
nganu kali ya huum (tertawa) kayak gitu sih sebenarnya
pikirnya. Terus, apa yang bisa mbak simpulkan, apa yang
bisa mbak, mas simpulkan dari, ya pengalaman,
pengalaman dari, yang mungkin yang bakal saya di kampus
lain gimana, ada yang bisa disimpulkan ga, setelah
membandingkan antara di kampus lain dengan di kampus
Universitas X. Kalau anu, e, perbandingan nya sih, kalau di
kampus lain keknya kurang ada tantangannya. Karena tadi itu,
nek mesti naruh jam-jam sholat, nanti udah di pasin misalkan
hari raya gitu, nanti kan mesti uda di paketkan gitu, paling, paling
dipas tuh hari Lebaran. Kalau PTN itu paling enak, soalnya
bareng lebaran. Karena memang liburnya ga keluar. Nah, kalau
di Universitas X sendiri kayak ada tantangan gitu, yang di harus,
apa sekre minta jadwal, terus nanti kadang, kalau lebih mepet, di
jamnya mata kuliah, nanti harus izin kuliah sama dosennya buat
istirahat sholatnya, terus ini kan lebaran, kan ternyata tuh,
lebaran, kalau disini lancar baru UAS, baru UAS kan, jadi kek
ada tantangannya nanti tuh lebarannya sambil (respon semua:
tertawa) nanti bakal belajar ga ya (tertawa) yang lain pada
seneng-seneng lebaran, sini lebaran sambil belajar gitu, jadi
kayak, aduh, ada tantangannya gitu iya, ada tantangannya gitu.
Iya sih kayak gitu. Kalau mbak? Ya gitu sih sebenarnya, kalau

Merasa belum melaksanakan
ajaran agama dengan baik

Informan merasa minder karena belum
mampu secara penuh menjalankan ajaran
agama (592-596).

Usaha lebih menyesuaikan
diri di Universitas X

Informan merasa pengalamannya di
Universitas X menantang karena tidak
berjalan sesuai dengan alur yang
biasanya, perlu perjuangan (607-611).

Rasionalisasi mengenai
jadwal

Informan menganggap jadwal yang tidak
sama menjadi hal yang menantang (623625).
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aku sih mikirnya sih, seru aja ya gitu, kalau aku di sini kan, terus
kalau aku di luaran sih, ya gitu kan, udah, udah ada maksudnya
timeline mereka juga beda sama sini kan, terus, di sini kalau
kayak mau paskah, mau natal gitu liburnya kan juga rada panjang
kan ya, kayak lebaran kan, jadi aku mikirnya aku tuh di sini
kuliahnya satu semester, kok rasanya kok cuman empat bulan
gitu iya karena banyak banyak libur gitu kan, terus coba kalau di
luar gitu kan, pasti full, full ini kali ya, kan liburnya paling ya
cuman libur lebaran sama idul adha kan, ya itu sih, kalau menurut
aku ya seru sih, lebih seru mungkin kali ya, karena kan uda di
jalanin juga kan sini, Kalau, bayangin ya disananya tuh beneran
temenan sama SMA gitu, karena udah ketemu sama, sama
mayoritasnya gitu. Nah, kalau aku kan e, aku ni cukup,
istilahnya cukup berbeda di Yogya, di Universitas X tuh.
Heeh. Saya Cina, kemudian Buddhis, dan beberapa itu
sering nanya ke aku, dan kalau aku ditanya ya di jawab, atau
ya rada-rada gitu kan, nanya, kalau mas mbak sendiri,
gimana, kalau di Tanya, soal Muslim tuh gimana si? Hah,
Kalau ditanya Muslim gimana ya, ya, aku tuh kadang juga suka
tak jawab tapi, seandainya gitu loh, ya karna agak nyerempetnyerempet ke mereka mungkin kurang berkenan di hati nek
setiap, setiap mereka nanya itu, mereka kadang ku Tanya
seadanya, habis itu ku alihkan lagi ke pembicaraan lain gitu,
kalau mereka memang belum tahu, kuberi tahu, maksudnya tuh
begini, gitu loh, cuman kadang kalau pembicaraan agama gitu,
kadang Cuma ku, ku lewatin gitu loh, takutnya agak nyinggung
mereka gitu kan, kalau perasaan ketika ditanya gimana?
Waktu ditanya? Ya perasaan di Tanya tuh cuman bingung,
bingung cari jawaban yang kira-kira pas buat mereka, terus biar
ga Tanya lagi, biar nyinggung juga sih, wis, perasaannya cuman
bingung, apa yang harus di jawab, takut nyinggung gitu
kan.Oke, kalau mbak? Sama sih, kalau aku ya lebih ke bingung
kan, karena juga satu sama lainnya ada sesuatu yang
bertentangan kan, jadi kalau mereka Tanya ya aku jawab, yang,
mungkin, e, ada beberapa yang tak sembunyiin, kebenaran nya
kek mana gitu kan, tapi ya, itu kalau nyinggung mereka aja sih,
tapi kalau e, ada yang nggak nyinggung itu ya tak omongin, yang
setauku tuh kayak gini gitu loh. Terus, perasaannya,
perasaaanya ada perasaan lain gitu? E, aku lebih ke bingung

Terbiasa di Universitas X

Namun informan merasa bahwa ia
merasa Universitas X menantang karena
telah terbiasa. Sudah ada waktu yang
terlewat (632-633).

Saling menghargai

Informan berusaha untuk menyaring
jawaban supaya tidak menyinggung
orang dengan identitas lain (641-645).

Sungkan pada teman kampus

Ia bingung untuk mencari jawaban yang
tidak menyinggung orang lain (647-649).

Sungkan pada teman kampus

Informan bingung karena menurutnya
ada hal-hal yang bertentangan. Ia
memilih untuk tidak menceritakan
permasalahan tersebut (650-653).

Lugas pada teman kampus

Informan tidak akan menutup jawaban
bila ia mengetahui jawabannya tidak
bertentangan dengan yang lain (659-660).
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sih. Oke, baik, e, jika diminta untuk merangkum,
merangkum pengalaman, pengalaman mas dan mas mbak
selama di Universitas X gitu dalam beberapa kalimat atau
beberapa kata gitu bagaimana? Mbak akan merangkumnya
dalam gimana. Kalau mas gimana? Berberapa kalimat? Ya,
bebas. Menarik, menariknya ya tadi itu, ada tantangannya, ada
usahanya gitu, jadi lebih kerasa gitu lo, lebih kerasa kalau usaha
buat diri sendiri, buat kebutuhan, gitu lo. Kebutuhan,
Maksudnya kebutuhan buat ibadah, Oh, oke, kalau mbak?
Kalau aku sih, ini yang seharusnya ditunjukin ke masyarakat luas
gitu kan, maksudku kan, sekarang mesti ini kan, memang lagi
sensi soal agama kan, tapi kita di sini kayak ga peduli, jadi
seharusnya tuh ini, itu yang harus di, di liat sama masyarakat luas
gitu lo, kan memang, e, yo ga bisa, ga bisa bohong kan, Indonesia
kan banyak banget macemnya, manusianya, jadi harusnya tuh
kayak gini. Kenapa harus serame itu di luaran gitu kan, kayak
gitu sih nek menurutku, jadi pengalaman ku tuh ya, menurut ku
tuh seru gitu loh, karena sesungguhnya tuh dan seharusnya
Indonesia tuh kayak gini. Oke, Mbak Mas, mungkin yang kali
ini sampai di sini dulu…

Rasionalisasi di Universitas X Informan merasa Universitas X menarik
dengan segala tantangannya (667-668).
Ibadah menjadi hal yang
penting
Harapan pada toleransi
kehidupan beragama

Kebutuhan ibadah menjadi hal yang
diperhatikan (670).
Informan merasa situasi di Universitas X
perlu untuk diterapkan di luar. Indonesia
perlu melihat Universitas X dan belajar
dari nya (671-675).

18

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Lampiran 8
No.
Teks
1
Oke mbak, kita langsung aja ya. Heem. Oke mbak,
2
sebelumnya selamat siang, terimakasih sudah meluangkan
3
waktu, e, kemudian langsung saja, e, bagaimana pengalaman
4
mbak, ketika menjadi seorang muslim di Universitas X?
5
Pengalaman dalam? Sebagai seorang muslim. Sebagai seorang
6
muslim. Di Universitas X gimana sih pengalamannya?
7
Pengalaman biasa berarti kan? Iya, pengalaman. Ya,
8
pengalamannya sih ga terlalu banyak sih, e, yang kayak kmaren
9
aku bilang, pengalaman kayak mungkin mereka cuman bilang,
10
menghargai, lebih sering menghargai, bisa menghargai gitu,
11
terus e, apa ya, terus lebih bisa juga kayak, e, kayak temen-temen
12
yang kayak aku kan dari SMA kan juga satu semua kan, satu
13
agama gitu Heem jadi kayak lebih bisa menghargai di sini,
14
daripada yang dulu, loh ini gimana ya ngomongnya? Pokoknya
15
menghargai gitu lo, lebih bisa menghargai, e, siapa yang
16
menghargai? Saya, Oh, soalnya kan dari dulu kayak, temen, ya
17
cuman itu-itu doang, engga ada kayak, engga ada, segan18
segannya gitu loh, langsung aja gimana, kan kalau sekarang itu
19
kayak lebih beragam apa, beragam juga kan lebih bisa
20
menghargai kayak gitu. Terus kalau, mbak masih ingat gak
21
bagaimana waktu mbak, waktu mbak keterima di
22
Universitas X, heeh, tuh bagaimana sih? Pengalamannya,
23
kayak reaksinya kayak mana? Oh, kalau reaksi sih kayak
24
pertama ya seneng kalau diterima, tapi kalau karena diterimanya
25
di kampus yang non muslim begitu, kayak merasa takut juga sih,
26
takut ga punya temen, karena kita yang beda sendiri kan, pakai
27
jilbab, otomatis yang cewek pakai jilbab, terus, kalau kayak, itu
28
sih cuman tahun itu doang, kek bisa berkomunikasi dengan orang
29
lain gitu. Terus, ternyata setelah di sini, gimana? Setelah
30
dijalani sih, kek biasa aja, kek temen-temen pada biasa, ga ada
31
yang harus ditakutin, semuanya sama kek gitu. Berarti dulu,
32
kalau boleh tahu kenapa mbak kok bisa takut gitu lo
33
istilahnya? Hem, takutnya mungkin, e, ada sih yang bilang, apa,
34
awas nanti dipengaruhin gitu, di suruh pindah lah, kayak gitu.
35
Terus juga, takutnya kek teman-teman kita tuh kayak ngomongin
36
gitu loh, apa sih kalian tuh, pakai jilbab an, atau kayak mana,
37
kayak gitu. E, ternyata, masuk sini, jadinya? Apa? E, setelah

Kategori

Komentar

Belajar menjaga perasaan
orang lain
Lingkungan sekolah
homogen

Informan merasa dapat belajar untuk
lebih menjaga perasaan orang lain,
karena dulu sewaktu sekolah, lingkungan
cenderung homogen (8-20).

Senang karena diterima

Informan senang karena diterima di
Universitas X, tapi takut tidak diterima
oleh yang lain karena identitas yang ia
miliki. Kurangnya pemahaman
membuatnya takut (23-28).

Ketakutan karena informasi
kurang
Perbedaan informasi dan
pengalaman

Setelah dijalani ternyata tidak
menakutkan, ia merasakan sama seperti
di sekolah dulu. Merasa nyaman (29-31).

Pengaruh orang luar
mengenai Universitas X

Ada yang memberi tahu bahwa berkuliah
di Universitas X dapat di tuntun untuk
pindah agama. Ia takut imannya goyah,
maka dalam pikirannya mungkin lebih
baik ga masuk Universitas X aja (33-36).
1
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masuk? Ya, ngga ada, gak kek gitu, Kemudian ada, setelah,
kan udah masuk, ternyata awalnya takut, heem, kemudian
biasa, pas perkuliahan gimana? Hari-hari perkuliahan? Ya,
hari-hari perkuliahan, ya kayak biasa, kayak gak ada apa-apa,
gak. Pas mbak masuk, e, oh, pertama kali? Ya. Oh, masuk
pertama kali tu masih kayak diem, gitu kan, datang ya pertama
kali kenalan sama temen-temen, tapi masih kayak menyesuaikan
diri gitu, kayak diem, ga banyak nanya, itu tuh. Kemudian, e,
setelah masuk, semakin, semester 2, 3, ada ga sih,
pengalaman-pengalaman unik yang berkaitan dengan
pengala-, mbak sebagai seorang Muslim. Pengalaman unik,
heeh, pengalaman yang paling diinget deh, oh, palingan yang
kayak, kayak apa sih, hari lebaran gitu sih, temen-temen pada
kayak langsung nge-pc masing-masing gitu, selamat hari raya ya,
gini gini, gitu aja. Terus ada pengalaman lain? Pengalaman
lain sih, ga ada. Kalau pas puasa bagaimana? Oh, puasa. Kalau
puasa itu kek teman-teman tuh lucunya kayak gini, kan kita
puasa kan, jadi, mereka tuh kayak, makan, kan kita makan kan
sambil japok kan, kerja kelompok. Jadi, di sana tuh cuman aku
sendirian yang puasa, terus mereka bilang, sorry ya Bel, dia
bilang kayak gitu, aku minum bentar, padahal gak pa pa gitu loh,
kan kita juga uda biasa dari kecil kan uda diajarin belajar buat
nahan itu, nafsu makan kayak gitu. Gitu aja. Setelah itu, gimana
teman-temannya? Apa? Reaksinya? Haah. Kek ketawa, kek
gitu aja. Kek biasa. Oke, kemudian kalau boleh tahu,
bagaimana sih makna agama bagi mbak Bella? Ehm, makna
agama, Heem. Itu sih menurutku, setiap orang tu harus punya
agama gitu biar bisa saling menghargai, satu sama lain. Terus,
biar kita bisa takut pada sesuatu hal biar kita gak kayak, gak pa
pa sih kita ngelakuin ini, mungkin kan gak boleh kan kalau kita
gak punya agama, punya agama kita pasti kayak, gak boleh, ada
ajarannya, kita gak boleh gini, gitu. Terus juga, e, peranan agama
besar banget sih menurutku, buat diri sendiri. Ada contohnya?
Contohnya, oh, misalnya kek, e, di akunya kan ga boleh pacaran,
heem, jadi, itu kayak, gak boleh la, diajarin, ya kita kayak
ngomong sama orang ya biasa-biasa aja, ga boleh kayak terlalu
deket, atau kayak gitu. Terus juga yang kayak e, ngomongin apa,
misalkan rasis ya, itu kan juga ga boleh kan, jadi, ya itu
contohnya, lebih bisa menghargai di sini. Kemudian, e, mbak

Berhati-hati dalam
menyesuaikan diri

Saat perkuliahan pertama, informan tidak
banyak berbicara dan berusaha
menyesuaikan diri (42-45).

Senang karena diperhatikan

Informan merasa senang—atau malah
terkejut menerima ucapan hari raya dari
teman non-muslim (49-51).

Sungkan pada teman saat
puasa

Informan merasa bahwa temannya tidak
perlu sangat sungkan dengannya saat
puasa, karena ia telah terbiasa dari kecil
untuk berpuasa (54-60).

Agama sebagai sumber
norma

Informan merasa agama sebagai sebuah
keharusan agar setiap orang tahu yang
boleh dan tidak boleh dilakukan (64-69).

Agama sebagai nilai dalam
bermasyarakat

Informan merasa agama menuntunnya
dalam kehidupan sehari-hari (71-76).
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kan di FKM jadi ini ya, pengganti mbak nya, mbak e, Kades,
mbak Yessy? Kades. Oh? Mbak Kades. Sekretaris. Oh? Mbak
Yessy? Mbak Yessy itu, wakil. Wakil ketua. Oh, wakil. Iya. Oh.
Kemudian, mbak kan pernah berhubungan dengan MK
juga, Heem, ada ga sih pengalaman tentang, antara FKM
dengan MK? Pengalaman yang ga enak gitu? Terserah, apa
aja. E, selama aku jadi sekretaris sih belum ada, kek pengalaman
yang ga enak gitu. Palingan, mereka kayak baik-baik semua sih,
kayak mau pinjam ruangan yang di MK itu buat diskusi tu,
mereka selalu pinjemin. Kek gitu. Terus kalau misalkan masalah
dana gitu sih, ngga ada, ga ada masalah. Ada yang lain
mungkin? Pengalamannya? Gak ada. Yang paling diinget.
Gak ada, belum ada. Kemudian e, kalau pengalaman yang
tidak menyenangkan misalnya, antara MK dengan FKM?
Kalau aku sih, nggak ada. Gak ada pengalaman yang gak
mengenakkan sama MK. Antar FKM sendiri ada? Kalau FKM
sih, selama aku baru menjabat semester ini, belum ada. Belum
ada. Sebelumnya? Waktu jadi anggota? Aku kemarin jarang
masuk. Oh (tertawa). Yang ikut kayak pertemuan, pertemuan
itu aku gak pernah ikut. Jarang. Terus FKM, FKM gitu, apa sih
yang dibahas istilahnya? Palingan kita membahas kayak,
misalkan kita datang kan, mau sharing, kayak, a, ada yang gak
enak, atau yang enak, dibahas di sana, biar nanti misalkan, yang
ga enaknya, nanti dibahas, nanti kita bisa ajuin ke MK, apa sih
yang bikin ga enak dari kampusnya, terus kayak di Musholla itu,
misalnya, kan musholla kita masih kecil kan, masih kayak, mau
dibilang gak layak, layak tuh, masih belum layak juga. Terus, e,
mau minta ngajuin gitu kadang kan, susah juga kan ngajuin,
paling kita ngomongin gitu. Kemudian kan tadi mbak
ngomong e, mbak, katanya agama tidak memperbolehkan
pacaran He em, Berarti mbak sekarang, istilahnya belum
memiliki relasi romantis begitu? Enggak belum ada. Oh ya,
enggak. Kemudian kalau, kepikiran ga sih, untuk memulai
sebuah relasi? Kepikiran sih. Kepikiran? Heem. Tapi
memang, e, jadinya agama tidak memperbolehkan? Iya, kan
masalahnya sih, di sana kan, di kitab kan ditulisin gak boleh
pacaran, terus, tapi, kemaren, pernah, pacaran gitu kan, tapi
sekarang aku mau memulai buat ya udah, ga usa dulu, pacaran
gitu. Gitu. Berarti mbak, bakal taaruf, istilahnya begitu?

Dukungan positif dari
universitas

Informan merasa selalu difasilitasi
dengan baik oleh pihak MK (84-86).
Informan tidak menceritakan lebih lanjut
mengenai masalah dana di FKM (86-87).

Kebutuhan untuk
didengarkan

FKM sebagai wadah untuk berbagi apa
yang dirasakan masing-masing anggota
(97-100).

Fasilitias beribadah kurang
memadai

Informan merasa bahwa musala yang ada
kurang layak (102-103).

Romantisme

Informan sedang tidak memiliki
hubungan romantis (108).
Informan memiliki keinginan untuk
memiliki hubungan romantis namun
dalam tidak diperbolehkan agama (110113).

Konflik keinginan dan norma
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Yah, kalau, yah, Inshaallah iya. Atau ada lagi, keinginan,
selain taaruf ada yang lain lagi ga sih? Ehm, ga ada, yang ku
tahu cuman taaruf doang, doang. Itu nanti prosesnya gimana?
Prosesnya sih, kalau taaruf itu kayak, kita tu di kenalin, tapi
dikenalin nya tu ga di kenalin sih, kita memasukkan data ke
tempat taaruf itu, memasukkan data, masukkan nya gimana?
Aku kurang tau juga sih, kayak masukin data, ada selembaran
gitu kan, haah kita isiin semua nanti, terus baru itu tuh, ada, di
cocokin gitu sama orang-orang, kita ga tau siapa kan, lalu, ada
orang di belakang kita yang nyocokin, terus nanti, kalau benerbener data-data kita yang kita masukin tuh bener, terus di
cocokin, salah satu itu kan ditukerin datanya, sama cewek, sama
cowok, kalau mereka masing-masing sesuai, ini nanti tuh
ditemuin tapi tuh ditemenin, bareng-bareng gitu, dikumpulin,
nanti, dilanjutin, kalau bener-bener mau dilanjutkan ke
pernikahan atau gimana, nanti, bisa. Kemudian, e, mbak kan
sekarang sebagai seorang e, muslim, di Universitas X tuh
hitungannya minoritas heem secara jumlah, dan kalau, dan
kalau di Indonesia, mbak jadi istilahnya, mbak kan Muslim
mayoritas di Indonesia. Apakah ada perbedaan pengalaman
ketika sebagai seorang mahasiswa Muslim di Universitas X,
kemudian sebagai muslim di Indonesia? Perbedaannya sih,
kalau yang aku alamin sih ga ada perbedaan, sama aja malahan,
apakah ada perbedaan perasaan seperti orang liat nya kayak
mana, atau seperti gimana? Perasaan sih ga ada (…).
Pandangan? Pandangan dalam? Apa aja sih, sebenarnya,
sama aja sih, sama aja, gak ada perasaan apa-apa. Gak ada.
Misalkan tadi, mbak kan ngomong nya agak takut, heem,
ternyata keluar, itu gimana jadinya? Kalau keluar sih biasa
saja, kalau kayak, misalkan dari salah satu sodara kan, kuliah nya
dimana? Di Universitas X. Oh, itu, kampusnya yang Kristen itu
ya? Iya. Gimana disana ya? Cuman ditanya itu doang, pernah
sampai ditanyain, sampai gimana gak? Gak ada, paling aku
yang cerita, temen-temenku tuh kayak, kita kan ada puasa,
mereka juga ada puasa, gitu doang. Oke, mbak tahun, dua ribu
enam belas? Tujuh belas. Tujuh belas? Ga kena yang, mbak
gak tau yang baliho ya? Gak tahu. Oh, iya. Kemudian, kan
mbak pernah di ini, SD sampai SMA itu istilahnya, e,
mayoritas muslim, iya, malah, muslim semua? Iya, SD-SMA?

Romantisme terhambat

Hubungan romantis yang
sesuai dengan agama

Informan pernah memiliki hubungan
romantis, namun tidak dilanjutkan karena
tidak sesuai dengan agama (113-115).
Informan berencana memiliki hubungan
romantis yang sesuai dengan agama (115116).

Tidak ada perbedaan di
Universitas X dan luar

Informan tidak merasa berbeda saat
berada di dalam dan di luar Universitas X
(137-142).

Ketakutan karena berbeda

Ia tidak merasakan perbedaan saat di
luar Universitas X. Ia lebih takut bila
berada di Universitas X (pada awalnya),
mungkin karena ia beda (pakai jilbab2528
) (144-145).
Informan menceritakan kepada
saudaranya bahwa teman-teman yang
bukan Islam juga ada yang berpuasa—
sesuatu hal yang menarik (148-150).

Kebutuhan untuk
diperhatikan
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Kalau SMA ada, mungkin satu angkatan saya tu cuman ada lima
orang oh yang non muslim. Itu bagaimana sih rasanya setelah,
ternyata, masuk di sini, oh, mbak bukan mayoritas
istilahnya, heem, itu gimana perasaannya? Perasaannya sih
kayak aku tuh lebih jaga omongan aja gitu, soalnya kan di SMP
SMA, apa SD SMP diajarin lebih menghargai gitu kan, sama
sama sama manusia lah, walaupun dulu belum tahu, memang
tahu ada agama yang, lima agama itu, tapi, belum pernah nemuin
orang-orang yang kayak gitu kan, yang beragama yang berbeda,
jadi ya udah, kek gitu, terus pas SMA kan nemuin tuh, tementemen yang, beda agama, Kristen, terus, aku, e, aku sih gak
pernah ngomongin, tapi kayak biasa kan teman SMA, terus
sering ngomongin gitu kan, eh elu, jangan makan bareng dia,
nanti dia ngajakin makan babi gitu, gitu kan. Nanti diomongin la
banyak, soalnya kan orang Batak ini ini ini nih. Maksudku, kalau
aku sih lebih kek, apa sih, mereka ngomong kayak gitu ya, saling
menghargain saja lah, soalnya kan kita juga ada tujuan masingmasing hidup, terus mereka juga ada tujuan masing-masing juga,
jadi, kalau di sini itu, aku jadinya kayak, lebih tahu kayak,
memang bener-bener mereka tuh e, Kristen, agama Kristen atau
agama yang lain lain tuh ada cara ibadah nya masing-masing,
sama kayak Islam kan sholat, lima waktu, mereka juga ada tiap
sabtu minggu, kayak ke gereja, atau apa, jumat pertama, atau apa
gitu. Kemudian kan tadi mbak ngomong soal tujuan hidup,
kalau boleh tahu, tujuan hidup mbak itu seperti gimana?
Tujuan hidup, ku? Haah. Palingan sih, kalau aku sih tujuan
hidup sih, hidup sebenarnya lebih pengen kayak lulus aja, yang
kayak, ga usah kuliah, tapi aku lebih mendalami ke agamaku,
kayak misalkan aku masuk pesantren aja, terus kayak belajar
alquran, kayak gitu. Terus, e, istilahnya kan tujuannya gitu,
heeh, tapi kok sekarang tidak ke sana, apakah ada kejadian
atau ada gimana? Sebenarnya sih gak ada kejadian, tapi kan
orangtua juga nyuruh kuliah dulu, jadi ya harus, mau ga mau,
nurutin kata orangtua. Kemudian, pernah ga sih, kepikiran
kalau saya tidak di Universitas X, heeh, saya bakal kemana.
Oh, kan saya juga ada, kemaren kan lulus di, apa sih, di depan
U.M. tu kan, UN, U.M. itu ada kayak, e, kampus yang is, eh
islam, ya, kampus yang islam, terus medik, tapi akreditasinya
masih C. Oh, yang itu, yang, daerah selatan, U.A.. Haah U.A.

Lingkungan sekolah
homogen

Lingkungan sekolah informan cenderung
homogen (155-156).

Toleransi dengan teman
kampus

Informan lebih mencoba menghargai
dengan cara lebih menjaga omongannya
(158-160).

Menghargai privasi tiap orang Informan merasa setiap orang memiliki
tujuan akhir masing-masing dan bukan
hal yang baik bila seseorang mencampuri
urusan yang lain (171-178).

Memilih mendalami agama

Informan lebih memilih untuk mendalami
agama dibandingkan kuliah (180-184).

Menuruti perkataan orangtua
untuk kuliah

Informan menuruti perkataan orangtua
untuk kuliah (186-188).
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di sana. Aku lulus di sana kan, jadi Bapakku, karena di situ masih
C, aku disuruh cari yang A, biar cari kerja gampang. Terus, ya
udah, aku nurut aja. Aku tes lagi, terus dapetnya di Universitas
X kan, terus, aku tuh kek mikirnya, coba kalau kemarin aku
langsung ngomong saja, aku gamau di Universitas X, padahal
aku maunya di U.A.. Gak pa pa, walaupun akreditasnya C, tapi
yang penting tuh aku mendalami agama ku. Tapi, ya udah ga
berani juga kan ngomong sama orangtua. Berarti orangtua
mendukung waktu masuk ke sini? Mendukung. Jadi waktu
tau mbak tidak di terima di Universitas X, eh tidak di terima
di U.G. ya kemaren ya, Haah, itu bagaimana? Dia bilangnya
cuman, kamu harus di Yogya, kamu ga mau tau harus kuliah di
sana, terserah mau kampus apa gitu. Yang penting akreditasnya
bagus. Oke, kemudian, ada ga sih teman-teman yang kuliah
di bukan mayoritas muslim? Jadi kayak kampus, sejenis
kampus Universitas X ini, yang tidak di mayoritas Muslim.
Temenku, maksudnya SMA gitu? SMA. Gak ada. Cuman mbak
sendiri? Ya, cuman sendiri. Semuanya Islam. Dan perasaan
waktu tau mbak cuman sendiri, gimana? Kayak, enak banget
sih mereka, lalu bisa gabung pula di kampusnya, aku malahan di
sini sendirian, kayak gitu. Perasannya gitu. Terus bagaimana
perasaan mbak ketika tau, ketika tau oh, ternyata ada FKM,
gitu. Oh, kemaren kan waktu di expo ya, iya tau tau kayak gitu.
Expo. Yang di Expo ospek itu kan aku taunya yang FKM, yang
gede kan, jadinya kayak, ga mungkin juga aku bakalan ikut terus
menerus, kalau yang FKM. Jadi, pas expo ostri itu, ada FKM apa,
UKF, apa namanya, Ratesfi. Jadi, aku langsung kayak senyum
gitu lo, dari yang awalnya murung, liat orang-orang kek gitu tuh
langsung senyum aja, terus aku daftar walaupun ga disuruh, aku
langsung tulis nama ku di sana. Seneng. Jadi, Ratesfi itu, apa?
Ratesfi itu, e, sama kayak FKM Bxyz Uxyzx, haah tapi dia di
bagian, di bagian fakultas medik saja. Oh, jadi mbak aktifnya
di sana tapi sekarang jadi apa? Jadi sekretaris gini?
Sekretaris FKM, Oh, FKM, tapi di Ratesfi juga? Di Ratesfi aku
ngga, ngga, jadi itunya, pengurusnya, oh, jadi dia tuh kayak
perkumpulannya tu sama ngikut di FKM kalau misalkan ada
pertemuan, e, sama-sama mahasiswa tuh langsung ke FKM sama
ke Ratesfi tuh nyatu, ketemuannya. Oh, berarti, yah, istilahnya
cabang gitu lah ya, Heem, cabang, haah. Oke, kemudian, em,

Menuruti perkataan orangtua
untuk kuliah
Penyesalan

Keinginan memperdalam
agama

Informan menuruti perkataan orangtua
untuk memilih kampus lain yang
memiliki akreditasi lebih baik (194-196).
Informan membayangkan bila ia lebih
berani pada pilihannya waktu itu (197199).
Informan tidak mempermasalahkan
akreditasi asal agama dan ilmu bisa
diperdalam bersama (200).

Akreditasi kampus

Akreditasi dan tempat sebagai salah satu
pertimbangan pemilihan kampus (205207).

Sendiri di kampus non
muslim
Iri dengan teman sekolahnya

Informan tidak memiliki teman lain yang
berkuliah di kampus non islam (211212). Informan iri pada temannya yang
bisa berkuliah di kampus islam (213215).
Informan merasa sendiri (214).

Sendiri di Universitas X

Senang bertemu teman
seidentitas

Informan merasa senang ketika
menemukan teman seidentitas dan
langsung bergabung (223-224).
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kepikiran ga sih untuk pindah kampus? A, kalau masalah
agama, tu ga kepikiran, tapi untuk masalah kayak capek, ya tau
lah kan, kalau uda kuliah kan capek gitu kan, pengen pindah.
Alasannya? Em, mungkin gara-gara nilai doang sih, sama,
kemaren itu kenapa ya? Ya, gara-gara nilai doang. Berarti ada
temen lain, yang kuliah di medik di univ lain? Ada. Di Jogja?
Heeh. Dimana? Di U.I. ya, U.I.. Oh, U.I.. U.I., terus di
Universitas yang ku tuju itu banyak temen-temen di sana, terus
di U.M. ada satu, udah, itu doang yang seingetku. Jadi, kmaren
habis di U.A. langsung ke Universitas X? Iya, langsung
Universitas X. Ada tes tempat lain? Gak ada, langsung
Universitas X. Uda terakhir banget soalnya. Oh, udah mepetmepet. Mbak U.G. kan, Aku U.G. ga daftar. Oh, mbak daftar
negeri ga sih? Di U.M., U.M.. Oh, mbak di U.M., ga negeri?
Ga negeri. Oh, berarti, oh iya. Mbak Echa keknya. Heem.
Kemudian, ada ga sih pengalaman lain sebagai mahasiswa di
Universitas X? Pengalaman, Heem. Pengalaman palingan ikut
panitia-panitia doang. Itu bagaimana? Kek panitia, biasa aja
sih, ga ada pengalaman, kek panitia pada umumnya. Mbak, saya
lihat, lihat di status Whatsapp kan, mbak masuk panitia ostri
ya? Iya. Ostri. Nanti, saya, e, saya punya ini, adik angkatan,
heeh. Tum au masuk medik, tapi belum pasti. Heeh. Ya nanti,
kita kontak-kontakkan ya, oh, iya. Oke. Soalnya kan saya
punya temen, angkatan 15 tu ostri tu setengah mati, saya
tahu kan, haah. Bikin bukunya, iya, terus apa nya, gitu. Mbak
sempat bikin buku-buku kayak gitu? Buku, pas ostrinya?
Haah. Eh, 17 ya, sama kayak Ucul, iya Ucul. Iya, ikut bikin
buku, buku apa sih, buku ostri yang buat, yang di garis-garis itu
loh, oh, iya. Bikin. Eh, apa ya, menurut mbak Universitas X
itu bagaimana sih? Kampus Universitas X secara
keseluruhan. Em, kampusnya sih sudah bagus menurutku,
Sesuai keinginan? Atau ga? Sesuai. Keinginan mbak
gimana? Kampusnya? Iya. Maksudku, menurutku bagus tu uda
kayak fasilitasnya udah bagus, terus dosen-dosennya uda kayak
bagus, masuk terus, gak cuman kasi tugas doang, terus ujiannya
ya ujian, ga pernah kasih home-take gitu kan punyaku, takehome gitu. Terus, lab-nya juga lumayan, udah bagus banget
malahan. Oke, kemudian, pernah ga sih ketika orang lain tu
menanyakan soal agama Islam? Heeh, pernah. Pernah? Dan

Lelah mengikuti
pembelajaran

Informan merasa lelah dengan pelajaran
di kampus (234-236).

Membandingkan diri dengan
teman sekolah

Informan membandingkan dirinya
dengan teman lain yang berkuliah di
kampus lain (239-241).

Tidak ada perbedaan

Informan tidak merasakan hal spesial
ketika mengikuti kepanitiaan di
Universitas X (249-251).

Fasilitas kampus mendukung
untuk belajar

Informan merasa Universitas X telah
memberikan fasilitas yang baik dalam
pengajaran (264-271).
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respon mbak seperti gimana? Respon saya sih langsung kek,
terbuka aja kan, langsung seneng kalau mereka nanya, tementemen deket sih kebanyakan yang nanya, kek temen di kelas gitu,
misalkan kalian puasanya gimana sih, kalau lagi, misalnya kan
kita kalau lagi, cewek kan ada itu kan, heeh, jadi gak, jadi itu gak
puasa ya kalau gitu. Terus nanya apa, banyak juga kok. Oke,
berarti mbak gimana? Jawab aja? Jawab, langsung jawab. E,
sebentar, pernah ga sih ketika tahun 2017-2018 itu ada
peristiwa di luar, heeh, di luar Indonesia, di luar, yang
berhubungan sama muslim. Heem, pernah ga di Tanya yang
begitu, begituan. Sebenarnya sih ga pernah ditanyain yang
begituan, tapi kan kemaren ada kejadian yang kayak bom itu ga
sih, haah. Nah, itu bikin kayak aku takut, kayak nanti tementemenku gimana ya, reaksinya kayak gitu kan, terus juga
kemaren, kita juga ikut panitia ostri yang tahun lalu kan, jadi kita
kan juga ada jualan di gereja gitu yang cari dana, jaga parkir,
kayak gitu nah. Temenku tu jagain di sana. Terus, tiba-tiba kan
dia pakai jilbab juga kan, ditanyaain sama orang gereja di sana,
di sana tuh langsung kayak gini, mbak mbak mau kemana, kek
gitu dia kan, gak kok mas, ini mau jualan, untung ada temanteman lain bantuin kan, cuman gitu doang, sih. Tapi kalau aku
sih belum ada kejadian yang kayak gitu. Kalau mbak di posisi
temennya mbak itu gimana? Palingan si kayak langsung kaget
gitu kan, padahal kita gak tahu, gak ngapa-ngapain, kita mau
jualan di sana, terus kayak kaget, ya agak ketakutan pasti lah
kayak gitu. Menurut mbak, e, yang muslim-muslim di sana
tuh kenapa sih bisa begitu istilahnya? Yang ngasih bom itu?
Yah, sejenis yang begituan. Kalau menurut saya sih itu bukan
dari, mungkin kita kan, mungkin aja teroris itu beragama Islam.
Tapi, gara-gara dia beragama Islam tu, jadi semua orang Islam
tuh langsung kena gitu loh, padahal ga semua orang Islam tuh
pasti ngelakuin kayak gitu. Terus kan mengenai, kan mbakmbak sendiri sudah berjilbab, terus kita liat di luar-luar
sana kan ada yang bercadar. Heem, Apakah mbak akan
berpakaian seperti sana atau bagaimana? A, kalau saya sih,
keinginan gak bercadar, tapi pakai jilbab yang Syar’i saja. Oh,
iya iya. Kalau, kenapa? Soalnya sih, kita kalau mau bertemu
sama orang, harus apa sih, komunikasi, komunikasi tuh harus
tatap menatap kan, jadi ga mungkin kita tutup mulut tuh terus

Senang karena ditanya

Informan senang ketika ada teman lain
yang bertanya tentang identitasnya.
Mungkin sekalian memperjelas
pemahaman orang yang bertanya bila ada
yang salah (272-277).

Kekhawatiran reaksi teman
karena isu luar

Informan khawatir bahwa temantemannya memberi reaksi negatif tentang
peristiwa yang terjadi mengenai agama
(283-285).

Isu luar memengaruhi
prasangka orang luar

Teman informan mengalami kejadian
buruk yang berkaitan dengan identitasnya
di luar Universitas X. Prasangka buruk
orang terhadap jilbab (290-292).
Informan mengaku akan kaget dan
ketakutan bila ia berada di posisi
temannya (294-297).

Ketakutan dengan identitas
agamanya karena isu luar

Identifikasi kuat pada agama

Informan berpendapat bahwa kebanyakan
orang menggeneralkan islam dengan
terorisme. Ia berpendapat bahwa tidak
semua Islam seperti begitu (299-303).

Kekangan agama

Informan berpendapat bahwa berpakaian
sesuai dengan agama dapat mengganggu
komunikasi. Ia juga merasa kurang sopan
(306-312).
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mereka mau ngomong, nanti salah orang gimana? Atau gimana
kan juga ga enak, ga enak buat ngobrol sih, menurutku.
Pengalaman waktu di kelas, seperti gimana? Di kelas? Heeh.
Buat yang pas hari itu? E, pengalaman sebagai seorang
muslim, kemudian di kelas, tidak masalah? Atau gimana?
Tidak. Kalau di lingkungan Universitas X waktu jalan
misalnya, bareng temen, itu gimana? Oh, kalau bareng temen
sih sekarang aku kek merasa biasa-biasa aja, palingan pas
pertama Ospek kemarin aku merasa gak pede gitu kan, kek
banyak orang, terus aku sendiri yang pakai jilbab, cuman merasa
kek gitu doang. Tapi setelah lama kelamaan? Biasa aja, Untuk
masalah makanan, masalah fasilitas ibadah, itu, gimana?
Mbak ada pengalaman-pengalaman tersendiri? E, kalau yang
makanan sih, palingan di kopma ya, Heem. Kopma ada jual
kayak sate apa gitu, kemaren kan, jadi kayak pertama kali dulu
itu, jadi takut belanja di Kopma. Pas uda denger, pak ini sate apa
ya? Sate anjing, bapaknya bilang begitu kan, jadi, loh, di sini ada
jual juga? Ku bilang gitu kan. Jadi, aku kayak takut cemar gitu
lo sama makanan yang di atas, padahal gak pa pa, cuman tahu
doang, donat, biasa biasa aja kan. Padahal bapaknya itu, apa,
yang kayak gitu tuh ditaruh di bagian bawah gitu. Terus kayak
masalah pas fasilitas, palingan pas Ospek ya, aku, kayak, Ospek
itu pas kita, kan di Kampus pusat gak ada Musholla ya, kalau
kemaren, punya ku belum ada Mushola, jadi sholatnya tuh kita
masih nunggu lama lagi buat cari tempat, terus ambil wudhu nya
itu belum layak tempatnya. Oke, e, tapi menurut mbak, FKM
itu seperti gimana sih? Menurutku sih, Pengalaman sebagai
seorang anggota, sebagai seorang sekretaris, mbak tuh
memandang FKM seperti apa? Tempat kayak kita bikin acara,
terus sama untuk ngumpulin-ngumpulin orang. Ngumpulin
orang yang seagama sama kita. Itu aja walaupun kita uda bikin
kayak gitu, banyak orang yang belum tahu, kalau FKM itu ada,
terus, e, kayak kita kan misalkan di agama juga ada syawalan
begitu kan, lalu kemarin bukber yang kita bikin, jadi itu kayak,
kalau kita gak ada, kemungkinan gak ada yang bikin rencana
mau bukber. Terus kita juga cari-cari panitia kayak gitu. Berarti
apakah istilahnya tempat kumpul, kemudian menguatkan
mungkin? Ya, juga menguatkan. Kemudian, jika mbak
diminta untuk merangkum, pengalaman dari awal, sampai

Minder karena berbeda

Pada mulanya informan merasa kurang
percaya diri karena ia beda sendiri—
hanya sendiri berjilbab (317-321).

Terbiasa dengan Universitas
X
Makanan haram tidak dipisah

Lama kelamaan ia terbiasa (323).

Kurangnya fasilitas beribadah

Informan mengeluhkan mengenai tempat
ibadah yang kurang di Universitas X.
Tempat ibadah menjadi hal yang penting
(334-338).

Kebutuhan untuk berkumpul

Informan menganggap FKM sebagai
tempat untuk berkumpul dengan teman
seidentitas yang lain (339-346).

Informan tidak menyangka bahwa ada
makanan yang tidak sesuai dengan agama
di jual di kantin. Meski tidak digabung,
namun informan tetap merasa enggan
(325-333).
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350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

akhir ini, heem. Dalam beberapa kalimat mungkin atau kata
mungkin, mbak akan merangkumkan seperti apa? Jadi apa?
Dari awal masuk sini? Haah. Sampai sekarang merangkum
pengalaman mbak. E, apa ya, beberapa kalimat ya? Ya,
kalimat, kata boleh la. Ah, luar biasa (ketawa) (ketawa) kok
bisa mbak ngomong kayak gitu? Soalnya aku seneng kuliah di
sini, temenku pada kek banyak, terus menghargai banget, terus
sama-sama terbuka. Terus ada ga sih efek ketika mbak masuk
ke Universitas X, Heem, apa efeknya bagi mbak? Ada ga?
Efek sih kayak nya ga ada, tapi kalau kayak doa gitu ya kan
mereka ada kayak demi apa, demi nama bapa gitu kan, haah.
Kebiasaan, jadi aku kayak kebiasaan, aku jadi kayak ngikutin
gitu doang sih, tapi cuman, ga diikutin juga, jadi kayak mereka
itu doa, aku langsung kayak ini ini ini, pasti selesai doanya gitu.
Terus, kalau mbak berdoanya kek gitu, tu gimana, kan
katanya di Medik tuh ada, hampir setiap kelas itu mulainya
pakai doa. Haah. Itu bagaimana? Doa nya sih palingan paling
ditunjuk sama dosen atau kayak, ayo kita perwakilan satu orang
doa, kayak gitu. Jadi kebanyakan dari ku, di kelasku kan cuman
lima orang yang muslim, terus cewek semua kan, terus kayak
mau mimpin doa tuh kayak gak enak gitu heem soalnya kalau di
sekolah-sekolah Islam yang mimpin doa itu cowok, iya, Iya kan?
Kalau di sini kan mau cewek, mau cowok terserah, kebanyakan
cewek malahan, jadi kebanyakan kalau mau mimpin doa
sekarang di kelasku rata-rata mereka. Mbak pernah mimpin
doa? Ga pernah, cuman tapi temanku pernah. Oh. Oke mbak,
mungkin gitu dulu …

Kebutuhan untuk
berkelompok

Informan merasa dikuatkan di lingkungan
FKM.

Toleransi dari teman kampus

Informan merasa luar biasa karena
diperlakukan dengan baik, merasa di
hargai (354-357).

Pemahaman mengenai doa
Katolik

Informan terbiasa dan mengetahui doa
dalam agama Katolik (361-363).

Perbedaan cara berdoa

Ada perbedaan tata cara berdoa antara di
fakultasnya dengan di Sekolah. Ia merasa
aneh ketika wanita memimpin—biasa
laki-laki.
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Lampiran 9
Tema 1: Faktor pendorong masuk kampus
Kategori
Minat pada prodi
Kurangnya informasi mengenai kampus
Penyesalan karena kurangnya informasi tentang kampus

Letak
1/15
1/4
1/4

Tema 2: Pemaknaan pada agama yang kuat
Kategori
Manajemen waktu
Agama sebagai rutinitas penting
Identifikasi yang kuat pada kelompok muslim
Ketakutan iman luntur
Menjaga keyakinan
Tenggang rasa

Letak
1/2
1/4
1/7
1/11
1/17
1/17

Tema 3: Membandingkan universitas x dengan sekolahnya
Kategori
Lingkungan sekolah homogen
Perasaan dibedakan
Godaan saat puasa
Kekurangan fasilitas ibadah
Ketidaksesuaian jadwal kuliah dan ibadah
Kurangnya dukungan dosen untuk beribadah

Letak
1/7
1/3
1/10
1/2
1/2
1/12

Tema 4: Ketidaknyamanan
Kategori
Ketidaknyamanan dengan sindiran teman kampus
Sindiran karena isu luar
Ketidakberdayaan pada sindiran
Frontal dengan teman kampus
Perbedaan alokasi dana
Tema 5: Pengalaman menyenangkan di universitas x

Letak
1/3
1/3
1/3
1/10
1/14
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Tema
Dukungan dosen untuk beribadah
Nyaman karena teman kampus menyenangkan
Difasilitasi untuk beribadah
Memimpin doa di kampus

Letak
1/12
1/10
1/13
1/8

Tema 6: Mencari teman seidentitas di universitas x
Tema
Menemukan teman seidentitas
Pencarian teman seidentitas

Letak
1/2
1/1; 1/2

Tema 7: Keingintahuan orang luar
Tema
Kekecewaan keluarga pada preferensi kampus informan
Keingintahuan orang luar mengenai preferensi kampus

Letak
1/17
1/6

Tema 8: Pemendaman perasaan
Tema
Represi kekesalan
Nge-dumel
Rasionalisasi karena kurangnya informasi
Rasionalisasi keadaan kampus

Letak
1/10
1/12
1/4
1/6

Lain-lain
Tema
Romantisme terhambat

Letak
1/16
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Lampiran 10
Tema 1: Takut mengecewakan orangtua
Kategori
Tanggung jawab pada orangtua
Takut mengecewakan orangtua
Bakti pada orangtua
Dukungan orangtua untuk kuliah
Niat berkuliah

Letak
2/8
1/16
2/3
1/4; 1/15
1/4

Tema 2: Kekurangan informasi dan pengalaman
Kategori
Ketakutan karena pemikiran berlebih
Pemikiran berlebih
Kekhawatiran akan dijauhi
Kekhawatiran karena kurangnya informasi
Ketakutan pada prasangka
Lingkungan sekolah homogen
Persiapan di Universitas X
Ketakutan karena kekurangan informasi tentang kampus
Mencari informasi tentang kampus
Dukungan teman luar

Letak
1/2
1/2
1/2
1/1
1/1
1/6
2/7
2/3
1/15
1/1

Tema 3: Identifikasi yang kuat pada agama
Kategori
Keinginan untuk memperdalam iman
Iman menjadi penting
Pentingnya rutinitas agama
Salat menjadi penting
Peneguhan identitas muslim
Identifikasi yang kuat pada kelompok muslim
Agama sebagai nilai bermasyarakat
Kebiasan berpakaian berubah
Kesadaran iman
Beribadah menjadi hal yang penting
Kagum teman sekolah berpakaian tertutup

Letak
1/1
1/18
1/18
1/9
1/7
1/7
1/5
2/3
2/2
2/2; 2/9
2/4
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Memilih berpakaian tertutup
Perbedaan pandangan agama dengan orangtua
Kenyamanan karena mengenakan pakaian tertutup
Kenyamanan karena mengikuti perintah agama
Perbedaan persepsi mengenai pakaian
Pengaruh teman sekolah dalam berpakaian

2/4
2/3
2/5
2/4
2/4
2/4

Tema 4: Mencari teman seidentitas di universitas X
Kategori
Teman yang berlebihan menjalankan agama
Kurangnya minat untuk berkelompok
Perasaan senasib di Universitas X
Kurangnya minat untuk aktif berkelompok
Anggota FKM kekanakan
Kebutuhan untuk didukung teman seagama
Kebutuhan untuk berkelompok dengan teman seagama
Dukungan sosial teman seagama
Pencarian informasi FKM
Keresahan karena teman tidak beribadah
Berbeda prodi dengan teman FKM
Kenyamanan dengan teman seidentitas
Rasa tidak pantas membahas isu
Merespon isu-isu hangat
Tidak percaya diri membahas isu
Kesamaan nasib sebagai minoritas
Perbandingan dengan kampus lain

Letak
2/6
2/12
1/12, 2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/8
2/8
1/11
1/9
1/9
2/11
2/11
1/3
2/11
2/11; 2/11

Tema 5: Mengatasi kesendirian di universitas x
Kategori
Tidak ada yang bisa diajak salat bersama
Sendiri di Universitas X
Kesepian di Kos
Ditinggal teman saat puasa
Kesepian saat salat
Curhat

Letak
2/7
2/7
2/1
2/1
1/11; 1/11
1/11
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Tema 6: Orang luar, teman kampus, dan Universitas X
Kategori
Prasangka orang terhadap identitas agamanya
Prasangka orang luar pada identitas agamanya
Keingintahuan orang luar pada Universitas X
Kekesalan pada orang luar
Ketidaknyamanan dengan komentar orang luar
Rasa penasaran orang luar tentang Universitas
Pengabaian komentar orang luar
Kesal dengan komentar orang luar
Orang luar menyebalkan
Penilaian negatif orang luar

Letak
2/5
2/2
1/17
2/2
1/5
1/5
1/4
1/3
1/4
1/2

Tema 7: Pemendaman perasaan
Kategori
Rasionalisasi masalah fasilitas beribadah
Rasionalisasi masalah
Rasionalisasi karena berbeda
Rasionalisasi tujuan di Universitas X
Rasionalisasi masalah alokasi dana
Rasionalisasi saat puasa
Menghindari ketidaknyamanan
Represi masalah
Represi masalah doa
Penyesuaian diri saat puasa
Pasrah namun tidak puas
Tegar
Terbiasa dengan situasi kampus

Letak
2/9
2/6; 2/7
2/2
1/18
1/14
1/9
1/3
1/3
1/7
1/9
1/14
2/8
1/1

Tema 8: Pengalaman kurang menyenangkan di universitas x
Kategori
Fasilitas beribadah tidak mendukung
Kurangnya fasilitas beribadah

Letak
2/9
2/9; 2/8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pilihan pembicara dibatasi

1/14

Tema 9: Dukungan positif yang diterima
Kategori
Dukungan positif di Universitas X
Senang karena ditanya
Keingintahuan teman sekelas tentang agamanya
Bangga karena diperhatikan dosen
Terharu karena dirangkul
Senang karena diperhatikan
Senang karena diterima
Dukungan dari teman kampus
Bersyukur dengan toleransi yang ada
Keingintahuan dosen
Dukungan lingkungan menjalankan perintah agama
Dukungan melaksanakan kegiatan berkelompok

Letak
2/12
2/9
2/9
2/1
1/13
1/13
1/5
1/5
1/5
1/8
2/6
1/13

Tema 10: Penerimaan identitas universitas x
Kategori
Kesediaan berbagi pengalaman
Penerimaan identitas Universitas X
Fleksibel menjalankan agama
Simpati pada minoritas
Bermacam-macam memaknai Tuhan
Bersyukur pada keadaan
Konflik identitas
Tenggang rasa
Sungkan dengan teman kampus

Letak
2/2
2/2
2/6
2/10
2/12
2/12
2/10
2/6
1/9; 2/7

Lain-lain
Kategori
Pasangan seiman
Romantisme
Nasehat orangtua tentang pasangan

Letak
1/16
1/16
1/16
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Perbedaan daerah mengenai pakaian
Keinginan untuk mengikuti perintah agama
Internalisasi ajaran agama
Lingkungan tidak mendukung menjalankan perintah agama

2/5
2/5
2/5
2/6
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Lampiran 11
Tema 1: Alasan memilih universitas x
Kategori
Dorongan orangtua untuk kuliah
Lebih mudah diterima kerja
Akreditasi kampus

Letak
3/8
3/8
3/8; 3/10

Tema 2: Kekurangan informasi
Kategori
Kekhawatiran orangtua
Bimbang memilih Universitas X
Ketakutan karena kurangnya informasi
Kurangnya pengalaman
Pengaruh media pada prasangka
Kurangnya informasi tentang jurusan
Kekhawatiran karena kurangnya informasi Universitas X

Letak
3/8
3/9
3/4
3/1
3/4
3/8
3/13

Tema 3: Prasangka orang luar
Kategori
Prasangka orang luar pada identitas agama
Penilaian orang luar terhadap prodi informan
Pengabaian komentar teman sekolah
Prasangka teman sekolah pada Universitas X
Teman sekolah kurang mengetahui Universitas X
Sindiran orang luar

Letak
3/13
3/12
3/5
3/5
3/5
3/10

Tema 4: Kebiasan di tempat mayoritas muslim
Kategori
Tidak terbiasa berkunjung bersama teman non muslim
Kesesuaian waktu ibadah di sekolah
Rutinitas beribadah di sekolah
Perubahan rutinitas beribadah
Kampus tidak mendukung menjalankan ibadah

Letak
3/7
3/2
3/2
3/2
3/2
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Tema 5: Dukungan yang diterima di universitas x
Kategori
Toleransi mayoritas pada minoritas
Dukungan teman kampus
Perbedaan prasangka dan realita
Senang karena didukung teman kampus

Letak
3/7
3/1; 3/14
3/14
3/2

Tema 6: Agama sebagai hal yang dianggap penting
Kategori
Kampus tidak membantu
Menunda pengambilan mata kuliah
Enggan dikira non-muslim
Agama sebagai sumber norma
Usaha lebih untuk salat
Ibadah menjadi hal yang penting

Letak
3/3
3/3
3/13
3/12
3/14
3/18

Tema 7: Kesendirian di Universitas X
Kategori
Dilema saat puasa
Kesepian saat puasa
Sendiri di Universitas X
Senang karena memiliki teman seagama
Kebutuhan untuk berkelompok dengan teman seidentitas

Letak
3/15
3/15
3/4; 3/5
3/5
3/6

Tema 8: Pemendaman perasaan
Kategori
Rasionalisasi di Unversitas X
Usaha lebih menyesuaikan diri di Universitas X
Terbiasa saat puasa di Universitas X
Represi masalah non muslim
Terbiasa dengan candaan teman kampus
Terbiasa di Universitas X
Sungkan pada teman kampus
Saling menghargai

Letak
3/18
3/16
3/15
3/1
3/6
3/1
3/17; 3/17
3/17
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Rasionalisasi pada Universitas X

3/15

Lain-lain
Kategori
Nasehat orangtua tentang romantisme
Romantisme terhambat

Letak
3/11
3/11

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 12
Tema 1: Alasan memilih univerisitas x
Kategori
Akreditasi kampus
Pelajaran di kampus
Dukungan orangtua untuk berkuliah
Proses pengetesan
Jarak kampus dan rumah
Ketersedian fasilitas beribadah

Letak
3/8; 3/8; 3/10
3/10
3/9
3/9
3/9
3/1

Tema 2: Ketakutan yang muncul
Kategori
Ketakutan karena isu luar
Ketakutan ditolak teman kampus
Ketakutan karena belum terbiasa
Takut memulai pembicaraan

Letak
3/1
3/6
3/2
3/4

Tema 3: Prasangka orang luar pada universitas x
Kategori
Prasangka keluarga terhadap Universitas X
Ketidaknyamanan dengan komentar teman sekolah
Keingintahuan orang luar pada prodi informan

Letak
3/9
3/5
3/5

Tema 4: Mengecewakan orangtua
Kategori
Sedih tidak mampu membahagiakan orangtua
Membandingkan diri
Mengecewakan orangtua
Pujian orangtua
Orangtua bangga

Letak
3/12
3/9
3/9
3/10
3/10

Tema 5: Identifikasi kuat pada agama
Kategori

Letak
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Senang menemukan teman seidentitas
Ketidaksesuaian waktu ibadah di Universitas X
Identifikasi pada agama
Agama sumber kedamaian
Merasa belum melaksanakan ajaran agama dengan baik
Usaha lebih untuk salat
Usaha lebih untuk tepat waktu
Sendiri di Universitas X

3/6
3/2
3/5
3/12
3/16
3/3
3/3
3/5

Tema 6: Pengalaman menyenangkan di universitas x
Kategori
Dukungan teman kampus untuk beribadah
Senang diperhatikan
Toleransi teman kampus
Kelakuan lucu teman saat puasa
Lugas pada teman kampus

Letak
3/1
3/4
3/15
3/15
3/17

Tema 7: Pemendaman perasaan
Kategori
Terbiasa di Universitas X
Terbiasa dengan teman
Represi mengenai miskomunikasi
Rasionalisasi pengalaman
Rasionalisasi mengenai jadwal
Penilaian buruk teman kampus terhadap identitas agamanya
Merasa sendirian saat puasa

Letak
3/1; 3/17
3/4; 3/6
3/7
3/14
3/16
3/6
3/15

Tema 8: Harapan pada toleransi kehidupan beragama
Kategori
Pertumbuhan iman
Bangga bisa berbaur di Universitas X
Kebebasan beribadah
Harapan pada toleransi kehidupan beragama

Letak
3/10
3/13
3/14
3/18
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Lain-lain
Kategori
Romantisme terhambat
Adaptasi pembelajaran
Kesempatan dalam kesempitan

Letak
3/11
3/10
3/8
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Lampiran 13
Tema 1: Pengaruh orang lain
Kategori
Akeditas kampus
Pengaruh orang luar mengenai Universitas X
Menuruti perkataan orangtua untuk kuliah
Penyesalan
Ketakutan karena informasi kurang
Keinginan memperdalam agama

Letak
4/6
4/1
4/5; 4/6
4/6
4/1
4/6

Tema 2: Perbandingan dengan sekolah mayoritas muslim
Kategori
Lingkungan sekolah homogen
Perbedaan cara berdoa

Letak
4/1; 4/5
4/10

Tema 3: Pemaknaan yang kuat pada agama
Kategori
Agama sebagai sumber norma
Agama sebagai nilai dalam bermasyarakat
Memilih mendalami agama
Identifikasi kuat pada agama
Kekangan agama
Hubungan romantis yang sesuai dengan agama
Menghargai privasi tiap orang

Letak
4/2
4/2
4/5
4/8
4/9
4/4
4/5

Tema 4: Isu luar
Kategori
Kekhawatiran reaksi teman karena isu luar
Isu luar memengaruhi prasangka orang luar
Ketakutan dengan identitas agamanya karena isu luar

Letak
4/8
4/8
4/8

Tema 5: Kesendirian
Kategori
Ketakutan karena berbeda
Kebutuhan untuk diperhatikan
Sendiri di kampus non muslim

Letak
4/4
4/4
4/6
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Sendiri di Universitas X
Kebutuhan untuk didengarkan
Kebutuhan untuk berkumpul
Kebutuhan untuk berkelompok
Senang bertemu teman seidentitas

4/6
4/3
4/9
4/10
4/6

Tema 6: Keinginan untuk diperhatikan
Kategori
Senang karena diterima
Senang karena diperhatikan
Dukungan positif dari universitas
Toleransi dengan teman kampus
Senang karena ditanya
Toleransi dari teman kampus

Letak
4/1
4/2
4/3
4/5
4/8
4/10

Tema 7: Penyesuaian diri
Kategori
Berhati-hati dalam menyesuaikan diri
Tidak ada perbedaan di Universitas X dan luar
Tidak ada perbedaan
Terbiasa dengan Universitas X
Minder karena berbeda
Fasilitas beribadah kurang memadai
Makanan haram tidak dipisah
Kurangnya fasilitas beribadah
Fasilitas kampus mendukung untuk belajar
Perbedaan informasi dan pengalaman
Belajar menjaga perasaan orang lain
Sungkan pada teman saat puasa

Letak
4/2
4/4
4/7
4/9
4/9
4/3
4/9
4/9
4/7
4/1
4/1
4/2

Lain-lain
Kategori
Romantisme
Romantisme terhambat
Konflik keinginan dan norma
Lelah mengikuti pembelajaran
Pemahaman mengenai doa Katolik

Letak
4/3
4/4
4/3
4/7
4/10

