
 

 

 

 

 

ABSTRAK 

OPINI TERHADAP PERNYATAAN – PERNYATAAN TRETAN MUSLIM DAN 

COKI PARDEDE TENTANG TOLERANSI BERAGAMA DAN CITRA TRETAN 

MUSLIM DAN COKI PARDEDE SEBAGAI ROLE MODEL TOLERANSI 

BERAGAMA 

Alvin Dwivayoga 

2016210017 

(5 bab + 74 hal + 4 gambar + 28 tabel + 33 bibl + 5 situs + 2 jurnal) 

 Di tengah semakin memanasnya perpecahan yang diakibatkan oleh isu toleransi 

beragama ini, munculah beberapa tokoh – tokoh yang membela toleransi beragama, 

antara lain adalah komedian Tretan Muslim dan Coki Pardede. Mereka berdua 

menyuarakan pendapat mereka terkait dengan toleransi beragama. Namun, pernyataan, 

sikap, dan aksi mereka di media sosial kadang sangat demonstratif dan kontroversial, 
sehingga ada pula yang kurang suka dengan sikap dan pernyataan - pernyataan mereka 

tersebut. Fokus penelitian ini adalah tentang opini terhadap pernyataan – pernyataan 

Tretan Muslim dan Coki Pardede tentang toleransi beragama dan citra mereka sebagai 

role model toleransi beragama.  

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan analisis deskriptif. Dimana responden akan diminta untuk mengisi 

beberapa pertanyaan dengan pilihan tertutup dan jawaban responden akan digunakan 

sebagai data penelitian. Responden pada penelitian ini adalah siswa/i SMA 

Muhammdiyah 12 Jakarta. Sampel yang diambil berjumlah 77 responden. 

 Hasil penelitian mengacu pada data yang diperoleh dari jawaban-jawaban 

responden yang telah dianalisis. Dari data yang diperoleh penulis menemukan bahwa 

responden cenderung kurang setuju dengan pernyataan, aksi dan sikap Tretan Muslim dan 

Coki Pardede dalam menyuarakan toleransi beragama. Dengan kekurang setujuan mereka 

terhadap pernyataan, aksi dan sikap Tretan Muslim dan Coki Pardede dalam 

menyuarakan toleransi beragama, membuat para siswa/i SMA Muhammdiyah 12 Jakarta 

juga tidak menjadikan Tretan Muslim dan Coki Pardede sebagai teladan serta rolemodel 

dalam toleransi beragama.  

Menurut penulis Tretan Muslim dan Coki Pardede harus menggunakan 

pernyataan, aksi, dan sikap yang sesuai dengan budaya – budaya perbedaan di Indonesia 

dalam menyuarakan toleransi beragama, serta dapat mengurangi hal – hal yang dapat 

menundang kontroversial. 
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