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ABSTRAK 

 

Maulana Septa Pratama, Yogik. 2017. Konsep Pendidikan Multikultural dalam al-

Qur‟an dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam (Kajian Tafsir 

Qs al-Hujurat ayat 9-10). Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Dr. H. Miftahul Ulum M.Ag. 

 

Kata Kunci :Pendidikan Multikultural, Al-Qur’an, Tujuan Pendidikan Islam 

Multikulturalisme, sebagai suatu paham yang bergerak untuk memahami dan 

menerima segenap perbedaan yang ada pada setiap individu manusia, bila tidak 

dikemas dalam ranah pendidikan dan penyadaran, akan memiliki potensi cukup besar 

bagi terjadinya koflik antar kelompok prinsip keberagaman di masing-masing 

kelompok.Pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan 

strategi dari konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada 

di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa mudah memahami pelajaran yang di 

pelajarinya. 

Skripsi ini membahas tentang pendidikan multikultural dengan tujuan: 1) Untuk 

menjelaskan dan mendeskripsikan konsep pendidikan multikultural menurut Qs al-

Hujurat Ayat 9-10 dalam Al-Qur‟an dan Tafsirnya Departemen Agama RI. 2) Untuk 

menjelaskan dan mendeskripsikan relevansi pendidikan multikultural menurut Qs al-

Hujurat ayat 9-10 dalam al-Qur‟an dan Tafsirnya Departemen Agama RI dengan 

tujuan Pendidikan Islam. 

Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan 

(Library Research), yakni studi literatur dan dokumentasi. Studi dokumenter 

merupakan cara menggunakan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip 

dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan 

lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini, 

setelah data di kumpulkan agar diperoleh kesimpulan maka dalam mengolah data-

data tersebut penulis menggunakan metode content analysis (analisis isi). 

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya pada al-Qur‟an 
Surat al-Hujurat ayat 9-10 dalam al-Qur‟an dan Tafsirnya Departemen Agama RI 

terdapat tiga konsep pendidikan multikultural yaitu: 1) Perdamain 2) Keadilan 3) 

Persaudaraan. Relevansi pendidikan multikultural pada Qur‟an Surat al-Hujurat ayat 

9-10 dalam al-Qur‟an dan Tafsirnya Departemen Agama RI  dengan tujuan 

pendidikan Islam yaitu: 1) membentuk manusia yang shalih 2) menciptakan manusia 

seutuhnya 3) meningkatkan akhlak yang mulia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sudah menjadi sunatullah bahwa dunia diciptakan dalam keragaman. 

Keragaman terjadi bukan karena Allah SWT gagal menjadikan kita sebagai umat 

yang satu, malainkan  memang diniatkan oleh Allah SWT sebagai ujian bagi 

umat manusia, sehingga dalam keragaman itu manusia suka atau tidak suka harus 

berupaya saling melengkapi satu sama lain, dan tidak untuk berselisih.
1
 

Ditengah bangsa dan masyarakat yang multikutural-religius, persoalan 

sosial keagamaan memang bukan persoalan yang sederhana. Kompleksitas 

hubungan sosial antar umat beragama ini dirasakan oleh seluruh elemen dalam 

masyarakat, mulai dari politisi, guru, tokoh agama dan orang tua di rumah. 

Menafikan keberadaan tradisi-tradisi agama di muka bumi merupakan pekerjaan 

yang sia-sia. Masing-masing mempunyai hak yang sama, masing-masing 

mempunyai cara untuk mempertahankan tradisi dan identitasnya sendiri-sendiri 

dengan berbagai cara yang bisa dilakukan.  

Pendidikan merupakan salah satu media yang paling efekif untuk 

melahirkan generasi yang memiliki pandangan yang mampu menjadikan 

keragaman sebagai bagian yang harus diapresiasi secara konstruktif. Sebab, 

                                                           
1
Mudjia Rahardjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan kontemporer (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2010), 23-28 
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pendidikan bersifat sistemik dengan tingkat penyebaran yang cukup merata. 

Lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai tingkatan telah tersebar secara luas 

di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sarana yang 

cukup efektif untuk mencapai tujuan ideal ini. Pendidikan menurut pandangan 

Islam adalah merupakan bagian dari tugas kekhalifahan manusia yang harus 

dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kemudian pertanggung jawaban itu 

harus bisa dituntut kalau ada aturan dan pedoman pelaksanaan, oleh karenannya 

Islam tentunya memberikan garis-garis besar tentang pelaksanaan pendidikan 

tersebut. Islam memberikan konsep-konsep yang mendasar tentang pendidikan, 

dan menjadi tanggung jawab manusia untuk menjabarkan dengan 

mengaplikasikan konsep-konsep dasar tersebut dalam praktik kependidikan.
2
 

Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai sebuah ajaran sosial yang 

menjadi alternatif dari kebijakan sosial yang mendahuluinya yaitu kebijakan 

asimilasi. Multikulturalisme mensyaratkan sebuah politik pengakuan (a politics 

of recognition) atas hak-hak warganegara dan identitas kultural dari kelompok 

minoritas etnis yang beraneka macam, dan sebuah afirmasi atas nilai 

keanekaragaman budaya (cultural diversity). 
3
 

Multikulturalisme, sebagai suatu paham yang bergerak untuk memahami 

dan menerima segenap perbedaan yang ada pada setiap individu manusia, bila 

                                                           
2
Episteme Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Volume 8, No 2, November 2008 (Progam 

Pasca Sarjana Stain Tulungagung) 
3
Andre Ata Ujan, et. al, Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama Dalam Perbedaan (Jakarta 

Barat: Pt Indeks, 2011), 153 
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tidak dikemas dalam ranah pendidikan dan penyadaran, akan memiliki potensi 

cukup besar bagi terjadinya koflik antar kelompok prinsip keberagaman di 

masing-masing kelompok, misalnya, akan mudah menimbulkan percikan-

percikan konflik antar keompok yang ada lantaran adanya beberapa perbedaan-

perbedaan yang cukup prinsipil  dari masing-masing kelompok itu. Bahkan, 

dalam skala lebih luas, manifiestasi dari prinsip multikulturalisme itu bisa 

merambah hingga perbedaan wilayah geografis, etnis, budaya, bahasa, agama, 

keyakinan, pola pikir maupun perbedaan kemampuan. 

Multikulturalisme merupakan konsep dalam konteks kebangsaan guna 

mengakui, menjunjung tinggi dan menghargai keberagaman, perbedaan dan 

kemajemukan budaya baik ras, suku, etnis dan agama. Multikulturalisme 

merupakan sebuah konsep yang memberikan pemahaman dan pandangan hidup 

bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi 

dengan budaya yang beragam.
4
 

   Indonesia adala salah satu negara multikultural terbesar di dunia. 

Kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari sosio-kultural maupun geografis 

yang begitu beragam dan luas. sekarang ini, jumlah pulau yang ada di wilayah 

Negara Kesatuan Kepublik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan 

kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 

suku yang hampir menggunakan 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka 

                                                           
4
 Moh. Yamin, Vivi Aulia, Meretas Pendidikan Toleransi Pluralisme dan Multikulturalisme 

Keniscayaan Peradaban (Malang: Madani Media, 2011), 22 
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juga menganut kepercayaan yang beragam seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 

Budha, Konghucu serta aliran kepercayaan. 

Keragaman ini, mau diakui apa tidak, akan dapat menimbulkan berbagai 

persoalan seperti yang sekarang ini dihadapi bangsa ini. Korupsi, kolusi, 

nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, 

perusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu 

menghormati hak-hak orang lain, adalah bentuk nyata sebagai bagian dari 

multikulturalisme itu.
5
 

Berdasarkan permasalahan seperti diatas, perlu kiranya di carikan strategi 

kusus dalam memecahkan persoalan tersebut melalui berbagai bidang; sosial, 

politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Berkaitan dengan hal itu, maka 

pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi 

dari konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di 

masyarakat, khususnya yang ada pada siswa mudah memahami pelajaran yang di 

pelajarinya akan tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu 

berperilaku humanis, pluralis dan demokratis. 

Oleh karna itu, hal terpenting yang perlu dicatat dalam pendidikan 

multikulturan ini adalah, seorang guru tidak hanya di tuntut untuk menguasai dan 

mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaranyang di ajarkannya. Lebih 

                                                           
5
M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural; Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi 

Dan Keadilan  (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), V-4 
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dari itu, seorang pendidik harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari 

pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme dan pluralisme. 

Dengan menggunakan sekaligus mengimplementasikan strategi 

pendidikan yang mempunyai visi-misi selalu menegakkan dan menghargai 

pluralisme, demokrasi dan humanisme, diharapkan para siswa dapat menjadi 

generasi yang selalu menjunjung tinggi moralitas, kedisiplinan, kepedulian 

humanistik, dan kejujuran dalam berperilaku sehari-hari. Pada akhirnya, 

diharapkan bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa ini, lambat laun dapat 

diminimalkan.
6
 

Salah satu untuk mengembangkan konsep multikulturalisme adalah 

melalui pendidikan agama di sekolah.
7
Dari latar belakang masalah diatas, 

peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang pendidikan multikultural. Maka 

peneliti memfokuskan pada pembahasan Qs al-Hujurat ayat 9-10 dalam al-

Qur‟an dan Tafsirnya Departemen Agama RIyang ada pembahasannya mengenai 

konsep pendidikan multikultural danakan di relevansikan dengan tujuan 

pendidikan Islam. Oleh karena itu, peneliti ingin mengangkat sebuah 

Judul“Konsep Pendidikan Multikultural dalam al-Qur’an dan Relevansinya 

dengan Tujuan Pendidikan Islam (Kajian Tafsir Qs al-Hujurat Ayat 9-10) 

 

 

                                                           
6
Ibid ,4-5 

7
Agama dan Multikultur, Departemen Agama Badan Litbang Dan Diklat Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama Jakarta, 2008 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Konsep pendidikan multikultural menurut Qs al-Hujurat ayat 9-

10 dalam al-Qur‟an dan Tafsirnya Departemen Agama RI? 

2. Bagaimana relevansi pendidikan multikultural menurut Qs al-Hujurat ayat 9-

10 dalam al-Qur‟an dan Tafsirnya Departemen Agama RI dengan tujuan 

pendidikan Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di rumuskan, maka dapat di 

tentukan tujuan penelitian ini, antara lain: 

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan konsep pendidikan multikultural 

menurut Qs al-Hujurat ayat 9-10 dalam al-Qur‟an dan Tafsirnya Departemen 

Agama RI. 

2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan relevansi pendidikan multikultural 

menurut Qs al-Hujurat ayat 9-10 dalam al-Qur‟an dan Tafsirnya Departemen 

Agama RI dengan tujuan Pendidikan Islam. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

 Kajian dalam skripsi ini  diharapkan dapat memberikan informasi 

yang komprehansif tentang konsep pendidikan multikultural menurut al-

Qur‟an Surat al-Hujurat ayat 9-10 dan Relevansinya Dengan Tujuan 

Pendidikan Islam. 

2. Secara Praktis 

 Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

kepada: 

a. Guru 

 Dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan menanamkan 

karakteristik pendidikan multikultural seperti perdamaian, keadilan dan 

persaudaraan  melalui penanaman kesadaran kepada peserta didik agar 

selalu menjaga perdamaian, keadilan dan persaudaraan dengan harapan 

dapat memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 

b. Peserta Didik 

 Bagi para siswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi dan 

materi penunjang dalam belajar, juga sebagai wacana baru dalam 

pendidikan agama Islam. 
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c. Bagi Lembaga Pendidikan 

 Landasan alternatif pengembangan kurikulum pendidikan nasional 

Khususnya pendidikan agama Islam yang berbasis karakteristik 

pendidikan multikultural. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian yang ada relevansinya 

dengan fokus penelitian, untuk bahan telaah pustaka penelitian ini penulis 

mengangkat judul skripsi: 

Agustina Murdikawati, tahun 2008 berjudul: Pendidikan Multikultural 

Dalam Pendidikan Islam (Telaah Historis Pendidikan Multikultural Zaman Al 

Ma‟mun 813-833 M)dengan kesimpulan:Tidak terlihat adanya implementasi 

nilai-nilai pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam zamam Al-Ma‟un, 

yang terlihathanyalah nilai-nilai multikultural dalam tradidi keilmuan misalnya 

pada institusi Bayt Al-Hikmah. Nilai-nilai multikultural yang ada pada institusi 

Bayt Al-Hikmah itu antara lain: 

1. Nilai-nilai kebebasan, toleransi dan kesetaraan dapat dijumpai pada proses 

pengumpulan manuskrip-manuskrip dan penerjemah buku-buku sains dari 

yunani untuk melengkapi institusi pendidikan Bayt Al-Hikmah yang didirikan 

Al-Ma‟mun. Ia memberikan penghargaan yang sama kepada penerjemah 

muslim dan non muslim yaitu dengan cara membayar mahal kepada 
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penerjemah setara dengan bobot emas. Nilai-nilai kebebasan itu juga terlihat 

pada materi pelajaran. Di samping mata pelajaran yang bersifat wajib (ijabari) 

bagi setiap murid ada materi yang bersifat pilihan (ikhtiari) sehingga setiap 

murid di beri kebebasan untuk memilih materi pelajaran apa yang di sukai. Di 

samping itu, dalam kurikulum Pendidikan Tinggi, para mahasiswa tidak 

terikat untuk mempelajari mata pelajaran tertentu, demikian juga guru tidak 

mewajibkan kepada mahasiswa untuk mengikuti kurikulum tertentu. 

Mahasiswa bebas mengikuti pelajaran di sebuah halaqah dan berpindah dari 

sebuah halaqah ke halaqah yang lain. Dari kenyataan di atas, terlihat bahwa 

pendidikan Islam zaman Al-Ma‟mun  memang mengandung nilai-nilai 

multikultural. 

2. Perbedaan etnik kultural dan agama bukan halangan dalam melakukan 

penerjemahan. Hal ini terbukti dari usaha Al-Ma‟mun dengan mengalokasikan 

anggaran khusus untuk menggaji para penerjemah dari golongan kristen, 

kaum sabi, dan bahkan juga para penyembah binatang. 

Di antara tokoh-tokoh pemikir Islam yang multikultural yang hidup pada 

masa pemerintahan khalifah Al-Ma‟mun adalah: 

1. Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi (780-850 M) Muhammad Ibn Musa 

Al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika dan astronomi. Di samping itu, 

Al-Khawarizmi juga di kenal sebagai tokoh pendidik multikultural.  Ia 

mendapat gelar tersebut karena ia juga ikut menciptakan suasana bebas, 



12 

 

 

terbuka, toleran dan sedrajat dalam mengelola Bayt Al-Hikmah dan upaya 

dalam menerjemahkan buku-buku warisan Hellenisme dari Yunani ke dalam 

bahasa arab. 

3. Al-Kindi (809-866)Al-Kindi di kenal sebagai tokoh pendidik multikultural 

adalah Al-Kindi dalam mempelajari ilmu pengetahuan tidak adanya dikotomi. 

Ia tidak memisahkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Itu terbukti 

dari kecintaannya terhadap ilmu filsafat. Al-Kindi memandang, filsafat 

merupakan ilmu pengetahuan mengenai sebab dan realitas Ilahi yang pertama 

dan merupakan sebab dari realitas lainnya. Menurutnya, filsafat bertujuan 

memperkuat kedudukan agama dan merupakan  bagian  dari kebudayaan 

Islam. 

Fajar Kurniawan, Tahun 2015, berjudul: Pemikiran H.A.R Tilaar Tentang 

Pendidikan Multikultural Dalam Prespektif Pendidikan Islam, dengan 

kesimulan: Serangkaian penelitian dalam skripsi tentang pemikiran H.A.R 

Tilaar tentang pendidikan multikultural dalam prespektif pendidikan Islam 

telah penulis selesaikan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pendidikan multikultural menurut H.A.R Tilaar adalah pendidikan yang 

lahir karena tuntunan umat manusia yang mendambakan persamaan hak 

termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua 

orang, yaitu pendidikan yang menciptakan peluang, hak serta kewajiban 

yang sama diantara masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, kelas sosial 

dan sebagainya. Untuk mewujudkannya menurut H.A.R Tilaar dengan 
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melalui pendidikan yaitu pendidikan multikultural yang dikembangkan dari 

nilai-nilai atau core value multikultural. Karena tujuan terpenting 

pendidikan adalah mengembangkan dan meningkatkan kesadaran peserta 

didik agar selalu berperilaku humanis, pluralis dan demokrasi agar tercipta 

suatu kehidupan masyarakat yang adil, damai dan tentram. 

2. Pemikiran H.A.R Tilaar tentang pendidikan multikultural dalam perspektif 

pendidikan Islam: Konsep dasar pendidikan multikultural H.A.R Tilaar 

dengan pendidikan Islam memiliki kesamaan atau sejalan. Karena dasar atau 

prinsip yang dibangun dari kedua konsep tersebut sama-sama mengapresiasi 

kemajemukan yang ada dimasyarakat yang merupakan sunatullah yang 

tidak terelakkan lagi, mengakui dan menghargai hak asasi manusia, serta 

mengembangkan tanggungjawab terhadap alam semesta. Semua nilai-nilai 

tersebut merupakan roh dalam pendidikan multikultural dan pendidikan 

Islam. 

Dalam implikasi konsep dasar multikultural yang terdiri dari lima pilar 

(tujuan, kurikulum, pendidik, peserta didik dan lingkungan) antara pendidikan 

multikultural H.A.R Tilaar dan pendidikan Islam memiliki kesamaan atau 

sejalan. Konsep dasar pendidikan multikultural H.A.R Tilaar mempersiapkan 

manusia secara aktif sebagai warga negara yang secara etnik, kultural dan 

agama beragam serta menjadi manusia-manusia yang menghargai perbedaan, 

bangga terhadap diri sendiri, lingkungan dan realitas yang majemuk. Dalam 

wacana kebudayaan dalam arti luas yaitu mengembangkan identitas kelompok 
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masyarakat. Konsep dasar pendidikan Islam memandang masalah manusia atau 

kelompok masyarakat yaitu mengembangkan segala potensi yang dimiliki 

manusia agar menjadi manusia paripurna (insan kamil) yang mewarisi nilai 

toleransi, cinta damai, adil, terbuka dan lain sebagainya. Maka konsep 

pendidikan multikultural H.A.R Tilaar dan konsep pendidikan Islam harus 

menjunjung nilai-nilai humanis, toleransi, demokrasi, pluralis, heterogenitas, 

keberagaman apapun aspeknya dan latar belakang apapun dalam masyarakat.

  

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.
8
prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis,
9
para peneliti 

dapat memilih berjenis-jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya. 

Sudah terang, metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat 

serta desain penelitian yang di gunakan. Desain penelitian harus sesuai dengan 

metode penelitian yang dipilih. Prosedur serta alat yang di gunakan dalam 

penelitian harus cocok dengan metode penelitian yang digunakan.
10

Penulis 

mencoba mengkaji Konsep Pendidikan Multikultural dalam al-Qur‟an dan 

                                                           
8
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 28. 

9
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 4 

10
Moh. Nazir, Metode Penelitian  (Bogor: Penerbit Galia Indonesia, 2013), 44 
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Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam (KajianTafsir QS al-Hujurat 

ayat 9-10). 

Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian 

kepustakaan (Library Research), yakni studi literatur dan dokumentasi.
11

 

Stdudi dokumenter merupakan cara menggunakan data melalui peninggalan 

tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian ini.
12

 

2. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan bahan utama atau rujukan utama 

dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkakan dan 

menganalisis penelitian tersebut. Adapun sumber data yang digunakan 

adalah : 

1) Mukadimah Al-Qur‟an dan Tafsirnya Departemen Agama RI 

2) Al-Qur‟an Dan Tafsirnya Departemen Agama RI 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder ini digunakan untuk menunjang penelaahan 

data-data yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer, 

sumber-sumber tersebut diantaranya adalah: 

                                                           
11

Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 140 
12

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 181 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kajian pustaka (library 

research), oleh karena teknik yang digunakan adalah pengumpulan literer 
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yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek 

pembahasan yang dimaksud.
13

 

Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperoleh, dikumpulkan 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua yang terkumpul 

terutama  dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan 

lainnya, masing-masing dalam kelompok data, baik data primer maupun 

sekunder sebagaimana telah di sebutkan diatas. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data 

yang diperoleh dalam rangka pemaparan yang sudah ada. 

c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan 

dari rumusan yang ada.
14

 

Dengan cara ini, data dikumpulkan melalui pencarian konsep 

pendidikan multikultural dalam prespektif al-Qur‟an yang ada relevansinya 

dengan tujuan pendidikan Islam.  
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4. Teknik Analisis Data 

Materi pembahasan di dasarkan pada kajian pustaka atas karya-karya 

kepustakaan, baik berupa buku-buku atau bacaan-bacaan lainnya yang 

berkaitan dengan penulisan ini. 

Dari data-data yang terkumpul, maka selanjutnya data tersebut 

dianalisis isi pesan atau komunikasi.
15

 Dalam penelitian ini, setelah data di 

kumpulkan agar diperoleh kesimpulan maka dalam mengolah data-data 

tersebutpenulis menggunakan metode content analysis (analisis isi) yaitu 

telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber 

data.
16

 Sehingga di peroleh suatu hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi 

pesan yang disampaikan secara obyektif dan sistematis.
17

Metode ini 

digunakan untuk menganalisis isi dan berusaha menjelaskan bangunan 

pemikiran tentang masalah yang di bahas dengan menggunakan proses 

berfikir induktif-deduktif dalam penarikan-penarikan kesimpulannya. 

Induktif yaitu proses berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, 

peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa 

khusus itu di tarik generalisasi yang bersifat umum.
18

 

Sedangkan deduktif yaitu suatu metode berfikir dimana suatu 

kesimpulan ditarik dari prinsip-prinsip umum kemudian diterapkan kepada 
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suatu yang bersifat khusus.
19

 Adapun langkah-langkahnya secara umum, 

yakni reduksi data, display data, mengambil kesimpulan.
20

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil peneitian kualitatif (Library 

Research) ini nantinya akan di bagi menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, inti, 

akhir. Adapun hasil kajian ini dituangkan dalam bentuk bab-bab yang membahas 

masalah yang telah tertuang dalam rumusan masalah. Untuk lebih lengkapnya 

mulai dari bagian awal hingga akhir dapat di paparkan sebagai berikut: 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab dua, yaitu kajian teoritispendidikan multikulturaldankonsep 

pendidikan Islam untuk acuan teori yang digunakan sebagai landasan melakukan 

penelitian ini. 

Bab tiga, yaitu paparan data yang berisi pendidikanmultikulturalmenurut 

al-Qur‟an surat al-Hujurat ayat 9-10 dalam al-Qur‟an dan TafsirnyaDepartemen 

Agama RIyang mengemukakan konseppendidikan multikultural. 

Bab empat, berisi analisis pembahasan hasil penelitian tentang konsep 

pendidikan multikultural danrelevansinyadengantujuanpendidikan Islamyang 
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terdapat di dalam al-Qur‟an surat al-Hujurat ayat 9-10 dalam al-Qur‟an dan 

TafsirnyaDepartemen Agama RI. 

Bab lima, penutup, merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari Bab I sampai Bab V. Bab ini di maksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.  
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BAB II 

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN KONSEP  PENDIDIKAN ISLAM 

 

A. Pendidikan Multikultural 

1. Pengrtian Pendidikan Multikultural 

Pendidikan multikultural merupakan gabungan dari dua kata; 

pendidikan dan multikultural. Menurut Koentjaraningrat, pendidikan bisa 

diartikan sebagai usaha mengalihkan adat istiadat dan seluruh kebudayaan dari 

generasi lama ke generasi baru. 

Sedangkan multikultural sendiri berasal dari dua kata; multi (banyak/ 

beragam) dan cultural (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi berarti 

keberagaman budaya.
21

 Istilah multikultural dan multikulturalisme 

diperkenalkan dan di praktikan pertama kali di Kanada dan Australia sekitar 

tahun 1970-an. Istilah yang pertama mengacu pada kenyataan keanekaragaman 

kultural, yang kedua mengacu pada sebuah tanggapan normatif atas fakta 

tersebut.  

Istilah multikulturalisme digunakan untuk menjelaskan suatu situasi 

heterogenitas budaya, atau merujuk pada eksistensi pluralitas etnik dan 

berbagai kelompok budaya dalam masyarakat. Faisal Ismail mendefinisikan 

multikulturalisme sebagai paham atau pandangan yang mengakui dan 
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menghargai adanya multibudaya atau multikultur dalam kehidupan 

masyarakat.
22

Meminjam pendapat Andersen dan Cusher Bahwa pendidikan 

multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman 

kebudayaan. james banks mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai 

pendidikan untuk people of color. Muhaimin el Ma‟hady berpendapat, bahwa 

secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai 

pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan 

demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia 

secara keseluruhan ( global). Paulo Freire (pakar pendidikan pembebasan), 

bahwa pendidikan bukan merupakan “menara gading” yang berusaha menjauhi 

realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya harus mampu menciptakan 

tatanan masyarakat yang terdidik  dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat 

yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan 

kemakmuran yang dialaminya.
23

 

Pendidikan multikulturalisme merupakan sebuah istilah yang sudah 

lama muncul dalam dunia pendidikan. Masyarakat yang harus 

mengapresiasikan pendidikan multikulturalisme adalah masyarakat yang secara 

obyektif memiliki anggota hiterogen dan plural. Paling tidak heterogenitas dan 

pluralitas masyarakat itu bisa dilihat dari eksitensi keragaman suku (etnis), ras, 
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agama (aliran kepercayaan) dan budaya atau (kultur). Istilah multikulturalisme 

itu sendiri berakar dari kata kultur yang berarti budaya atau peradaban.
24

 

Menurut Azra, pendidikan agama tetap diperlukan, namun harus dengan 

menggunakan orientasi baru, yaitu dengan menekankan prespektif 

multikulturalisme yang pada dasarnya menekankan adanya pengakuan dan 

penghormatan atas perbedaan-perbedaan yang memang tidak bisa di elakkan  

umat beragama manapun. Selain itu, menurut Azra yang harus dilakukan adalah 

dengan memperbaiki metode pembelajaran yang berorientasi multikultural 

tersebut, dari penekanan yang terlalu kuat pada aspek kognitif kepada afektif 

dan psikomotorik
25

 

2. Sejarah Kelahiran Pendidikan Multikultural 

Pembahasan pada bagian ini akan ditekankan pada faktor-faktor yang 

mendorong kelahiran pendidikan multikultural. Seperti gagasan-gagasan lain 

pada umumnya, gagasan pada pendidikan multikultural ini tidak dapat 

dilepaskan dari kehidupan sosial kemasyarakatan dimana gagasan ini muncul. 

Gagasan tentang pentingnya pendidikan multikultural mulai mengemuka pada 

tahun 1970-an di Amerika. Mengapa gagasan pendidikan multikultural ini 

muncul? 
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Tidak banyak sumber yang mengkaji tentang sejarah dan latar belakang 

kemunculan pendidikan multikultural. Diantara sumber yang sedikit dan 

member informasi tentang ini adalah Encyclopedia of Wikipediadi bawah judul 

American Civil Rights Movement (1955-1968).
26

 Sumber ini memberi informasi 

bahwa kemunculan pendidikan multikultural tidak dapat dilepaskan dengan 

peristiwa gerakan hal-hak sipil yang terjadi pada tahun 1960-an di Amerika. 

Gerakan ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik-praktik kehidupan yang 

diskriminatif, baik ditempat-tempat publik, di rumah-rumah, di tempat-tempat 

kerja, maupun di lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok 

mayoritas terhadap kelompok minoritas. 

Praktik kehidupan yang diskriminatif ini terjadi selama tahun 1950-an, 

Amerika hanya mengenal kebudayaan yang dominan dan mayoritas, yaitu 

kebudayaan kulit putih, sementara golongan-golongan lainnya yang ada dalam 

masyarakat-masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan 

pembatasan hak-hak mereka. Padahal secara faktual, Amerika saat itu dihuni 

penduduk yang beragam asal-usulnya. Secara umum menurul Wilson J. 

Gonzales-Espada, penduduk Amerika dapat dikelompokkan menjadi 2 

kelompok, yaitu; penduduk asli Amerika dan penduduk pendatang.
27

 Penduduk 

pendatang berasal dari beragam negara, seperti: Afrika, Polandia, Italia, Jerman 

dan Spanyol. Terhadap penduduk pendatang ini, ada diskriminasi perlakuan 
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yang berlaku di Amerika. Pembatasan hak-hak sipil pun menjadi kenyataan 

sehari-hari di masyarakat Amerika ketika itu. Praktek diskrimatif yang terjadi di 

kehidupan Amerika pada tahun 1950-an selanjutunya menuai protes dari kaum 

minoritas, terumata dari orang-orang Afrika-Amerika yang berkulit hitam. 

Protes tersebut mengambil 7 (tujuh) bentuk, yaitu: (1) pembunuhan terhadap 

Emmelt Till, seorang anak umur 14 tahun yang berkulit putih pada 1955; (2) 

pemboikot bus umum Montgomery pada tahun 1955; (3) tuntutan agar 

akomodasi umum dibuka umtuk orang-orang Afrika-Amerika yang berkulit 

hitam,; (4) tuntutan kebebasan sepenuhnya untuk menaiki kendaraan umum 

tahun 1961; (5) perjuangan Birminghan yang menuntut kebebasan memperoleh 

pekerjaan bagi orang-orang yang berkulit hitam pada tahun 1963; (6) kebebasan 

musim panas yang menuntut adanya hak-hak untuk orang-orang yang berkulit 

hitam pada tahun 1964; dan (7) tuntutan untuk memasukkan hak suara bagi 

orang-orang berkulit hitam ke dalam sebuah undang-undang  yang lazim 

disebut Federal Voting Rights Act, pada 1965.
28

 

Selain berupa gerakan-gerakan, ada juga yang merespons praktik 

kehidupan diskriminatif di Amerika dengan mendirikan pusat-pusat studi. 

George Washington William, Carten G. Woodson, W.E.B DuBois, dan Charles 

H. Wesley adalah diantara sarjana yang mendirikan pusat studi etnik yang 

mengkaji gambaran negative dan stereotip terhadap orang-oarang Arika-

Amerika. Dalam kajiannya, digambarkan tentang kehidupan, sejarah dan 
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kontribusi orang-orang Afrika-Amerika, melalui kajian tersebut, mereka 

menunjukkan komitmen personal, profesional, dan abadi untuk mengangkat 

derajat orang-orang Afrika-Amerika. Karena mereka yakin bahwa 

menunjukkan gambaran diri yang positif tentang orang-orang Afrika-Amerika 

merupakan esensi bagi identitas kolektif dan kebebasan mereka. Mereka juga 

yakin bahwa sterotip dan kepercayaan negatif terhadap orang-orang Afrika-

Amerika dapat dihadai secara efektif dengan penelitian secara objektif, selain 

dapat mentransformasi pengetahuan akademik yang mainstream.
29

 Selanjutnya, 

menurut Banks & Ambrosio, sepanjang tahun 1970-an berdirilah organisasi-

organisasi dan lembaga-lembaga ilmiah yang menekankan kajiannya pada 

telaah etnik (ethnic studies). Di antara organisasi dan lembaga ilmiah yang 

dimaksud adalah National Council for Social Studies (NCSS), National Council 

of Teachers English (NCTE), dan American Association of Colleges for 

Teacher Education (AACTE).  

Selain faktor sosial kemasyarakata, ada faktor lain yang mendorong 

kemunculan pendidikan multikultural, yaitu faktor diskriminatif pendidikan di 

Amerika pada tahun 1960-an dan 1970-an belum memberikan kesempatan yang 

sama bagi semua ras untuk memperoleh pendidikan. Praktek pendidikan di 

Amerika pada dua dasawarsa tersebut dan pad tahun-tahun sebelumnya sangat 

diskriminatif, terutama pada anak-anak usia sekolah yang berkulit hitam dan 
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anak-anak cacat. Praktik pendidikan yang diskriminatif ini diperkuat oleh 

kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang diskriminatif pula.
30

 

Praktik diskriminasi pada pendidikan tersebut juga menuai protes dari 

para tokoh gerakan hak-hak sipil dan lembaga-lembaga ilmiah. Pada intinya 

mereka menuntut agar diadakan reformasi dalam pendidikan. Sharon E. Fillion 

menjelaskan bahwa diantara tuntutan yang mereka ajukan adalah bahwa setiap 

orang memiliki hak yang sam untuk memperoleh pendidikan. Bagi mereka, 

pendidikan yang tidak memberikan kesempatan yang samakepada semua orang 

untuk memperoleh pendidikan jelas bertentangan dengan hak-hak asasi 

manusia. Selain masalah kesempatan, mereka memandang bahwa aspek 

pembelajaran dan kurikulum pendidikan juga perlu direformasi. Dalam 

pengamatan mereka, protes pembelajaran dan kurikulum yang berlangsung 

selama itu belum memperhatikan aspek-aspek keragaman kebudayaan dalam 

masyarakat yang dimiliki oleh para peserta didik.
31

 

Lebih jauh, ada juga tuntutan tentang pentingnya pendidikan 

multikultural yang disampaikan oleh para pemikir pendidikan dan para guru-

guru di sekolah-sekolah Amerika  secara individual. Beberapa contoh dari 

mereka adalah James A. Banks, Joel Spring, Peter McLaren, Henry Giroux, 

Carl Grant, Christine Sleeter, Gineva Gay, dan Sonia Nieto. Menurut Paul C. 

Gorski, pada 1980-an mereka mendorong pentingnya pendidikan multikultural 
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dan menolak terhadap sekolah-sekolah yang hanya memberikan perhatian 

utama kpeda kelompok tertentu, misalnya, kelompok ras, warna kulit, gender 

dan kelas sosial tertentu. Mereka juga menawarkan pentingnya perubahan 

kurikulum untuk menguji kembali sekolah dan masyarakat dari kerangka kerja 

progresif dan transformatif. Bagi mereka, kurikulum yang mengandung rasisme 

dan ketidakadilan sosial akan terus mengancam demokrasi dan kesetaraan 

sosial jika tidak dilakukan transformasi.
32

 

Wacana tentang pendidikan multikultural terus bergulir hingga akhir 

abad ke-20. Kini, pendidiakan multikultural tidak hanya diwacankan melainkan 

dipraktikkan dilembaga-lembaga pendidikan di Amerika terutama untuk 

pendidikan dasar dan menengah.
33

 

Wacana pendidikan multikultural pada perkembaangan berikutnya 

ternyata menggema di negar-negara Eropa, seperti; Belgia, Jerman, Prancis, 

Inggris, Belanda dan Swedia. Di negara-negara tersebut, setelah Perang Dunia 

II, terjadi gelombang imigran yang luar biasa, tidak kurang dari 30 juta manusia 

yang melakukan migrasi dan menyebar ke negara-negara Eropa. Setelah mereka 

menetap di negara-negara Eropa. mereka memerlukan dan bahkan menuntut 

hak dan kewajban yang sama dengan orang-orang Eropa asli. Hak dan 

kewajiban yang mereka tuntut berkaitan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, 

pelayanan komersial serta interaksi di sekolah dan di masyrakat. Tuntutan 
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untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama diajukan karena selam ini 

imigran dan kelompok etnik minoritas memperoleh akses yang terbatas 

terhadap wilayah dan proses pembuatan keputusan tentang isu-isu yang 

berpengaruh bagi mereka. Menghadapi tuntutan ini pemerintah memberlakukan 

status kewarganegaraan yang sah, dan mereka yang memiliki status 

kewarganegaraan yang sah akan memperoleh hak dan kewajiban sebagai warga 

negara tanpa diskriminasi.
34

 

Dalam konteks pendidikan, pad akhir tahun 1960-an, negara-negara 

Eropa tidak mempersiapkan system pendidikan untuk para imigran dan 

kelompok etnik minoritas. Di Jerman, misalnya, pemerintah baru bisa 

memberikan pelayanan pendidikan kepada keluarga imigran dan minoritas etnik 

pada tahun 1980-an. Praktik pendidikan yang diselenggrakan belum 

sepenuhnya memberikan aspirasi dalam kebutuhan cultural mereka. Dalam soal 

bahasa, misalnya, para pendidik menggunakan bahasa Jerman sebagai bahasa 

pengantar dalam proses pembelajaran di kelas. Bahkan, system pendidikannya 

tidak mengizinkan kepada para peserta didik yang berasal dari keluarga imigran 

dan kelompok etnik minoritas untuk mengekspresikan identitas dan nilai 

kultural mereka pada saat proses pembelajaran berlangsung. Namun demikian, 

merek diberi hak untuk mengekspresikan identitas dan nilai cultural di luar 
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kelas. Praktik pendidikan ini didasarkan pada konsep pendidikan migrant yang 

lazim disebut dengan the consept of migrant education.
35

 

Pada perkembangan selanjutnya, tuntutan para imigran dan kelompok 

etnik minoritas untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan aspirasi dan 

kebutuhan kultural mereka memperoleh respon positif dari pemerintah. Sejak 

1990, pemerinth Jerman mendirikan sekolah-sekolah yang berlatarbelakang 

kebudayaan para imigran dan kelompok etnik minoritas. Bahkan, sekolah-

sekolah yang bernuansa Chili, Finlandia, Spanyol, dan Swedia juga didirikan. 

Di sekolah-sekolah ini para pendidik menggunakan bahasa ibu para peserta 

didik sebagai pengantar dalam penyampaian materi pembelajaran. Para peserta 

didik juga memperoleh kebebasan untuk mengekspresikan identitas dan nilai-

nilai kulturalnya secara natural. Praktik pendidikan ini didasarkan pada konsep 

pendidikan multikultural. Konsep pendidikan multikultural di Jerman memiliki 

3 inti, yaitu: (1) semua peserta didik menjadi target group dalam proses 

pendidikan, tanpa mempertimbangkan latarbelakang peserta didik; (2) 

berorientasi pada berbedaan-perbedaan peserta didik; dan (3) integrasi sebagai 

tujuan utama.
36

 

Selanjutnya, wacana global pendidikan multikultural juga menggema di 

Australia. Seperti yang terjadi di Jerman, kebutuhan terhadap pendidikan 

multikultural di Australia juga dilatarbelakangi dengan fakta bahwa negara 
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Australia dipenuhi dengan para imigran dan pengungsi. Menurut Susan Chou 

Allender, pada tahun 1945, pemerintah Australia mengeluarkan program 

imigrasi dalam skala besar dengan tujuan untuk membangun insfrastruktur 

negara setelah Perang Dunia II. Selama 5 dekade program imigrasi, ada 5.5 juta 

orang datang ke Australia yang berasal dari 160 negara yang berbeda-beda dan 

sebagai penghuni baru di Australia. Pada 1960-an, Autralia menerima para 

imigran dan pengungsi dari Eropa, Inggris, Vietnam, China, Timur Tengah, 

Afrika Utara, Libanon, dan lain-lain.
37

 

Menyadari fakta bahwa penduduk Australia yang berbeda latar belakang 

tersebut, dan kebutuhan terhadap hukum dan perundang-undangan 

antidiskriminasi dan hak-hak asasi manusia. Dengan hukum dan perundang-

undangan ini, diharapkan dapat mendorong penduduk Australia dapat 

menghargai hak-hak orang lain yang beragam latar belakang kultural dan tidak 

ada yang memperlakukan orang lain dengan cara yang diskriminatif. Tuntutan 

ini direspon positif oleh pemerintah Australia dengan diundangkannya Racial 

Discrimination Act 1975, Human Rights and Equal Opportunity Commision Act 

1981, dan Discrimination Act 1981. Untuk memaksimalkan pelaksanaan 

undang-undang tersebut, pemerintah Australia antara lain membuat kebijakan 

agar lembaga-lambaga pendidikan di Australia membuat program anti-rasisme. 

Program anti-rasisme ini dapat dilakukan dengan mengembangkan negosiasi, 
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pemahaman dan ketrampilan antikultural (cross-cultural negotiation), antara 

lain melalui pendekatan pendidikan multikultural.
38

 

Menurut Anne Hickling Hudson
39

, sekolah-sekolah di Australia dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe profil etnik, yaitu: (1) sekolah yang 

sebagian besar peserta didiknya berasal dari keturutan asli Australia, (2) 

sekolah yang peserta didiknya terdiri dari beberapa kelompok etnik dengan 

jumlah yang sebanding, dan (3) sekolah yang sebagian peserta didiknya berasal 

dari keturunan Inggris dan Eropa. Apapun profil sekolah, ada persyaratan resmi 

dari pemerintah bahwa kurikulum sekolah harus multikultural, untuk 

mempersiapkan peserta didik hidup di masyarakat multikultural dan di dunia 

global. Untuk tujuan tersebut, kurikulum sekolah harus bermuatan multikultural 

baik dari segi strategi, isi, maupun aspek evaluasi pembelajaran. Dengan 

demikian, sekolah-sekolah di Australia tidak diperbolehkan menghindari 

pemberian nilai-nilai multiktultural, dan juga tidak diizinkan untuk hanya 

memperhatikan  kultur yang paling dominan di sekolah.
40

 

Gema wacana pendidikan multikultural ternyata juga berhembus sampai 

di Indonesia. Sejak 2000, wacana pendidikan multikultural mulai menggema di 

Indonesia. Sebagai media wacana, diselenggarakan berbagai diskusi, seminar, 

dan workshop, yang kemudian disusul dengan penelitian serta penerbitan buku 
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dan jurnal yang bertema multikulturalisme. Pada 2000, Jurnal 

AntropologiIndonesia  Departemen Antropologi Universitas Indonesia 

mengadakan symposium internasional di Makasar dengan mengungkap isu-isu 

yang berkaitan dengan multikulturalisme. Isu-isu yang dimaksud meliputi: 

demokrasi, hak-hak asasi manusia, kewarganegaraan, pendidikan, nasionalisme, 

konflik sosial, problem identitas dan etmisitas, hubungan kekuasaan dengan 

respons lokal terhadap keragaman, dan lain-lain. Symposium serupa 

diselenggarakan pada 2001 dan 2002 dengan mengambil tempat di Padang dan 

Denpasar. Setahun kemudian, tepatnya pada Juni 2003, Jurnal Antropologi 

Indonesia  menyelenggarakan workshop regional dengan tema: Multicultural 

Education In Southeast Asian Nation: Sharing Experience.
41

 

Wacana pentingnya pendididkan multikultural di Indonesia yang 

digemakan melalui berbagai symposium dan workshop diatas, menurut para 

pengagasnya dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara 

yang memiliki banyak problem tentang eksistensi sosial, etnik, dan kelompok 

keagamaan yang beragam. Problem  tersebut disebabkan oleh adanya upaya 

penyeragaman dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan oleh 

pemerintah pad masa orde baru. Selama Orde Baru berkuasa, pemerintah 

mengabaikan terhadap perbedaan yang ada, baik dari segi suku, bahasa, agama, 

maupun budayanya. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” pun diterapkan secara 

berat sebelah. Artinya,  semangat ke-Ika-annya lebih menonjol daripada 
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semangat ke-Bhineka-annya dalam pengelolaan negara Indonesia. Pengelolaan 

negara dengan penekanan pad semangat ke-Ika-an daripada semangat ke-

Bhineka-an tersebut sangat mewarnai konsep dan praktik pendidikan di 

Indonesia.
42

 

Sebagai slah satu narasumber di seminar dan konferensi internasional 

diatas, Azyumardi Azra
43

 mengemukakan bahwa pengelolaan negara Indonesia 

dengan politik monokulturalisme oleh pemerintah Orde Baru telah 

menghancurkan local cultural geneniuses. Ia mencontohkan bahwa hilangnya 

tradisi “Pelagandong” di Ambon dan “Republik Nagari” di Sumatra Barat 

merupakan fakta-fakta historis yang diakibatkan oleh penerapan politik 

monokulturalisme pemerintahan Orde Baru. Padahal, menurutnya, system atau 

tradisi sosio-kultural local seperti ini merupakan kekayaan cultural yang tidak 

ternilai, bukan hanya bagi masyarakat sendiri tetapi juga bagi masyarakat yang 

lain. Lebih jauh, ia menambahkan bahwa local geniuses berfungsi sebagai 

mekanisme pertahanan dan sekaligus early warning system yang dapat 

mengantisipasi ancaman terhadap keutuhan tradisi dan sosio-kultural. Hal ini 

berarti bahwa penghilangan local geniusesdapat menghancurkan integrasi dan 

sosio-kultural masyarakat yang bersangkutan. Politik monokulturalisme yang 

telah menganjurkan local geniuses ini pada gilirannya akan mengakibatkan 
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terjadinya kerentanan dan disintegrasi sosial-budaya lokal. Baginya, konflik 

dan kekerasan yang bernuansa etnis dan agama, yang khususnya marak sejak 

1996, tidak terlepas dari hancurnya local geniuses tersebut.
44

  

Memperhatikan kasus dan kenyataan konfliktal tersebut, Azra 

merekomendasikan pentingnya merekontruksi kembali kebudayaan nasional 

Indonesia yang dapat menjadi “Integrating Force”  yang mengikat seluruh 

keragaman etnis dan budaya tersebut. Baginya, pembentukan masyarakat 

multikultural Indonesia yang demokratis tidak bisa secara taken for granted 

atau trial and error. Sebaliknya, harus diupayakan secara sistematis, 

programatis, integratif, dan berkesinambungan. Menurutnya, salah satu langkah 

yang paling statgis dalam hal ini adalah melalui pendidikan multikultural 

terutama melalui beberapa mata pelajaran yang diberikan oleh lembaga 

pendidikan, baik formal maupun non-formal, dan bahka informal dlam 

masyarakat luas.
45

  

Wacana pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia juga 

digemakan oleh para penulis melalui media massa. Banyak tulisan yang beredar 

di jurnal, surat kabar, dan majalah yang intinya mengusulkan agar diterpkannya 

pedidikan multikultural di Indonesia. Mereka memandang bahwa dalam 

masyarakat yang multikultural, seperti Indonesia, penerapan pendidikan 

multikultural merupakan keharusan yang medesak. Bagi mereka, pendidikan 
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multikultural dapat mendidik para peserta didik bersedia menerima kelompok 

lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa pemperdulikan perbedaan budaya, 

etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Mata pelajaran yang dapat dijadikan 

sarana untuk mendidik peserta didik yang berjiwa multikultural, antara lain, 

adalah bahasa Indonesia, pendidikan seni nusantara, dan pendidikan agama.
46

 

Tuntunan terhadap pentingnya pendidikan multikultural yang 

digemakan oleh para pemikir dan penulis pendidikan di Indonesia mendapat 

respons yang positif dari pihak eksekutif dan legislatif. Hal ini terbukti dengan 

diundangkannya Undan-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yang mengakomodasi nilai-nilai hak asasi 

manusia dan semangat multikultural. Bahkan, nilai-nilai tersebut dijadikan 

sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan Pendidikan Nasional, sebagaimana 

yang termaktub pada Bab lll pasal 4:  

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.”47
 

3. Karaktersistik Pendidikan Multikultural 

Dengan memperhatikan definisi-definisi diatas dapat di peroleh ada 3 

(tiga) karakteristik pendidikan multikultural. Ketiga karakteristik pendidikan 

multikultural yang dimaksud adalah: 
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a. Berprinsip pada Demokrasi, Kesetaraan, dan Keadilan. 

Prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan merupakan prinsip yang 

mendasari pendidikan multikultural, baik pada level ide, proses, maupun 

gerakan. Ketiga prinsip ini menggaris bawahi bahwa semua anak memiliki 

hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. 

Doktrin Islam tentang prinsip demokrasi (al-musyawarah), kesetaraan 

(al-musawah), dan keadilan (al-„adl) di atas telah dipraktekkan Rasulullah 

saw untuk mengelola keragaman kelompok dalam masyarakat Madinah. Pada 

saat pertama kali memasuki Madinah, misalnya, Nabi saw membuat 

perjanjian tertulis yang popular dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam ini 

menetapkan status yang seluruh penduduk Madinah memperoleh status yang 

sama atau persamaan dalam kehidupan. Prinsip demokrasi, kesetaraan, dan 

keadilan terkandung dalam Piagam Madinah pada pasal 16 dan 46 ayat 1 

berikut: 

“Dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami kan memperoleh hak 

perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada 

orang yang membantu musuh mereka” (pasal 16) 

“Dan bahwa Yahudi al-Aus, sekutu mereka dan diri (jiwa) mereka 

memperoleh hak seperti apa yang terdapat bagi pemilik sahifat ini serta 

memperoleh perlakuan yang baik dan pemilik sahifat ini.” (pasal 46 ayat 1) 

Dua pasal Piagam Madinah di atas menunjukkan bahwa Nabi 

Muhammad saw memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan demokrasi, 
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kesetaraan, dan keadilan antar etnis, antar ras dan antar agama. Selain itu, dua 

pasal Piagam Madinah juga mengandung pesan moral bahwa Nabi 

Muhammad saw menolak adanya diskriminasi, hegemoni, dan dominasi 

dalam kehidupan di masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, dari sudut 

perspektif modern, dua pasal di atas dapat menjadi inspirasi untuk 

membangun masyarakat multikultural. Sementara itu, dari sudut perspektif 

pendidikan, dua pasal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

mengembangkan pendidikan multikultural.  

b. Berorientasi kepada Kemanusiaan, Kebersamaan, dan Kedamaian. 

Untuk mengembangkan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan 

dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di masyarakat yang heterogen, 

diperlukan orientasi hidup yang universal adalah kemanusiaan, 

kebersamaan, dan kedamaian. Orientasi hidup yang universal ini merupakan 

titik orientasi bagi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural 

menentang adanya praktik-praktik hidup yang menodai nilai-nilai 

kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian seperti kekerasan, permusuhan 

konflik dan individualistik. 

Orientasi pertama bagi pendidikan multikultural adalah orientasi 

kemanusiaan (humanity). Yang dijadikan titik orientasi oleh pendidikan 

multikultural dapat dipahami sebagai nilai yang menempatkan peningkatan 

pengembangan manusia, keberadaannya dan martabatnya sebagai pemikiran 

dan tindakan manusia yang tertinggi. 
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Orientasi kedua pendidikan multikultural adalah kebersamaan 

(coorperation). Kebersamaan disini dipahami sebagai sikap seseorang 

terhadap orang lain, atau sikap seseorang terhadap kelompok dan 

komunitas. Dengan kata lain, kebersamaan merupakan nilai yang mendasari 

terjadinya hubungan antara seseorang dengan kelompok dan komunitas. 

Orientasi ketiga pendidikan multikultural adalah kedamaian (peace). 

Perdamaian merupakan cita-cita semua orang yang hidup di tengah 

masyarakat yang heterogen. Dapat dipahami bahwa kedamaian hidup dalam 

suatu masyarakat dapat diwujudkan dengan cara menghindari terjadinya 

kekerasan, peperangan dan tindakan mementingkan diri sendiri, serta 

dengan cara menghadirkan keadilan. Dalam pengertian ini, pendidikan 

multikultural bertugas untuk membentuk mindset peserta didik akan 

pentingnya membangun kehidupan sosial yang harmonis tanpa adanya 

permusuhan, konflik, kekerasan, dan sikap mementingkan diri sendiri. 

c. Mengembangkan Sikap Mengakui, Menerima, dan Menghargai Keragaman. 

Untuk mengembangkan orientasi hidup kepada kemanusiaan, 

kebersamaan, dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat yang majemuk 

diperlukan sikap sosial yang positif. Sikap sosial ini menurut Donna M. 

Gollnick dan Lawrence A. Blum
48

, antara lain mengambil bentuk kesediaan 

untuk mengakui, menerima, dan menghargai keragaman. Pendidikan 
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multikultural memiliki perhatian kuat terhadap pengembangan sikap-sikap 

sosial yang positif tersebut. Dengan demikian, pendidikan multikultural 

menolak sikap-sikap sosial yang cenderung rasial, stereotip, dan 

berprasangka buruk kepada orang atau kelompok lain yang berbeda suku, 

ras, bahasa, budaya, dan agama.
49

 

Dalam perspektif Islam gejala keragaman harus diterima, diakui, dan 

dihargai ini menurut, Muhammad Imarah, parallel dengan konsep al-

ta‟addudiyat (plurarisme) dan al-tanawwu‟ (keragaman) dalam Islam. 

Dalam pandangan Imarah, kedua konsep tersebut tidak berlaku bagi 

keberadaan Allah SWT. Karena menurutnya, Allah SWT tidak memiliki sisi 

parsial dan bentuk plural. Dialah yang memiliki sifat kesempurnaan dan 

asma al husnayang berjumlah 99 nama, kedua konsep tersebut hanya 

berlaku bagi makhluk-makhluk Allah SWT, seperti benda-benda mati, 

hewan, manusia, dan termasuk pemikiran. Karena semua hal tersebut berdiri 

diatas kemajemukan, interrelasi, serta tersusun dari partikel lain dan unsure-

unsur yang terpisah dengan kata lain, keesaan menjadi milik mutlak Allah 

SWT, sedangkan kemajemukan menjadi cirri khas dan milik seluruh 

dimensi kehidupan makhluk. 

4. Tujuan Pendidikan Multikultural 

Berdasarkan setiap uraian yang disampaikan oleh para pakar mengenai 

pendidikan multikultural, dapat dirumuskan beberapa tujuan di usulkannya 
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pendidikan yang berbasis multikulturalisme. Pendidikan multikultural 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Menanamkan kesadaran akan keragaman (plurality), kesetaraan (equality), 

kemanusiaan (humanity), keadilan (justice), dan nilai-nilai demokrasi 

(democration values) yang dibutuhkan oleh setiap individu maupun 

kelompok masyarakat. 

b. Membangun paradigma keberagaman inklusif. Paradigma keberagaman 

yang inklusif berarti lebih mementingkan dan menerapkan nilai-nilai agama 

daripada hanya melihat dan mengagungkan simbol-simbol keagamaan. 

Paradigma pemahaman keagamaan aktif sosial berarti agama tidak hanya 

menjadi alat pemenuhan kebutuhan rohani secara pribadi saja. Akan tetrapi 

yang terpenting adalah membangun kebersamaan dan solidaritas bagi 

seluruh umat manusia  melalui aksi-aksi sosial yang nyata yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan umat manusia. 

c. Membangun sikap sensitif gender. Dalam kehidupan sosial, baik pria 

maupun wanita mempunyai hak yang sama. Perannyalah yang berbeda 

sesuai kodrat yang dimiliki masing masing.
50
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B. KonsepPendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan 

Orang-orang Yunani, lebih kurang 600 tahun Sebelum Masehi, telah 

menyatakan bahwa pendidikan ialahusaha membantu manusia menjadi 

manusia. Manusia perlu dibantu agar ia berhasil menjadi manusia. Seseorang 

dapat dikatakan telah menjadi manusia bila telah memiliki nilai (sifat) 

kemanusiaan. Itu menunjukkan bahwa tidaklah mudah menjadi manusia.
51

 

Pendidikan berarti proses transmisi berbagai pengalaman dari satu 

generasi kepada generasi lainnya. Apa yang dialihkan  dalam masyarakat tidak 

hanya suatu pengalaman pribadi tetapi juga kumpulan pengalaman generasi 

sebelumnya yang di abadikan dalam dongeng, tradisi, adat istiadat, puisi dan 

lain sebagainya.
52

 

Dari segi bahasa pendidikan dapat diartikan (hal, cara dan sebagainya) 

mendidik; dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, pemeliharaan 

(latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin dan sebagainya. 

Dalam bahasa jawa, penggulawentah berarti mengolah, jadimengolah 

kejiwaannya ialah mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak sang 

anak. Dalam bahasa arab pendidikan pada umumnya menggunakan kata 

tarbiyah. 
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Adapun pengertian pendidikan dari segi istilah kita dapat merujuk 

kepada berbagai sumber yang di berikan para ahli pendidikan dalam Undang-

Undang sistem pendidikan Nasional (pasal 1 UU RI No. 20 th. 

2003)dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
53

 

Pendidikan pada hakekatnya suatu kegiatan yang secara sadar dan 

disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa 

kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut 

mencapai kedewasaan yang di cita-citakan dan berlangsung terus menerus.
54

 

2. Pengertian Pendidikan Islam 

Secara sederhana pendidikan Islam adalah pendidikan yang berwarna 

Islam. Maka pendidikan yang Islami adalah pendidikan yang berdasar Islam. 

Dengan demikian, nilai-nilai ajaran Islam itu sangat mewarnai dan mendasari 

seluruh proses pendidikan. 
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Dilihat dari sudut etimologis, istilah pendidikan Islam sendiri terdiri 

dari dua kata, yakni pendidikan dan Islam.
55

Secara definitif, para pakar 

pendidikan Islam berbeda pendapat dalam menginterpretasikan pendidikan 

Islam, yaitu dengan mempertentangkannya dengan peristilahan Tarbiyah, 

Ta‟lim dan Ta‟dib. 

Dari perbedaan pengertian at-tarbiyah, at-ta‟lim dan at-ta‟dib Itu, 

maka para ahli pendidikan mencoba memformulasikan hakikat pendidikan 

Islam sebagaimana dalam ulasan berikut:
56

 

a. Tarbiyah  

Istilah tarbiyah berakar dari tiga kata, yakni pertama dari kata 

rabba-yarbu yang berarti “bertambah dan tumbuh”, dan kedua kata 

rabbiya-yarba yang berarti “tumbuh dan berkembang”, dan ketiga kata 

rabba-yarubbu yang berarti “memperbaiki, menguasai dan memimpin, 

menjaga dan memelihara.` Kata ar-rabb juga berasal dari kata tarbiyah  

yang berarti ”mengantarkan sesuatu pada kesempurnaan” secara bertahap 

atau membuat sesuatu menjadi sempurna secara berangsur-angsur.
57

 

b. Ta‟lim 

Adapun At-ta‟lim secara etimologis berasal dari kata kerja „allama 

yang berarti ”mengajar”. Kata ta‟lim dengan kata kerja „allama sudah 
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digunakan sejak zaman nabi, baik dalam al-Qu‟an maupun dalam hadits 

serta pemakaian sehari-hari pada masa lalu lebih sering digunakan daripada 

kata tarbiyah. Kata „allama memberi pengertian sekedar memberi tahu atau 

memberikan pengetahuan, tidak mengandung pembinaan 

kepribadian.
58Sedangkan menurut istilah, ta‟lim adalah pengajaran yang 

bersifat pemberian atau penyampain pengertian, pengetahuan dan 

keterampilan. Dengan demikian, istilah ta‟lim bermakna proses transfer 

pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan pemahaman 

amanat. Proses tersebut menjadikan peserta didik bersih dari segala kotoran 

sehingga siap menerima al-hikmah. Kata al hikmah mencangkup pengertian 

kesungguhan didalam ilmu atau amal, bahkan didalam keduanya. 

c. Ta‟dib 

Kata ta‟dib berasal dari kata „addaba-yuadibu-ta‟dib yang artinya 

pendidikan disiplin, patuhdan tunduk pada aturan atau peringatan atau 

hukuman. Ada juga yang memberikan arti ta‟dib yang berarti beradab, 

bersopan santun, tata krama, budi pekerti, akhlak, moral dan etika.
59

 

Pendidikan Islam tidak terlepas dari tiga istilah, yaitu tarbiyah, 

ta‟lim, dan ta‟dib. Meskipun sesungguhnya terdapat beberapa istilah lain 

yang memiliki makna serupa seperti kata tabyin, tadris dan riyadhah, akan 
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tetapi ketiga istilah tersebut dianggap cukup representatif dan amat sering 

digunakan dalam rangka mempelajari makna dasar pendidikan Islam.
60

 

Ketiga istilah ini mengandung makna amat dalam menyangkut 

manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan 

Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Istilah-istilah itu pula sekaligus 

menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam; “informal,” “formal,” dan 

“nonformal”.61
 

Bertolak dari pengertian pendidikan menurut pandangan Islam 

sebagaimana telah di uraikan di atas dan mengingat betapa luas dan 

kompleksitasnya Risalah Islamiyah maka sebenarnya yang di maksud 

dengan pengertian pendidikan Islam` ialah: Segala usaha untuk memelihara 

dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada 

padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai 

dengan norma Islam.
62

 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Dasar atau asas pendidikan secara umum di selenggarakan secara 

egaliter, demokratis, manusiawi, toleransi dan berdasarkan ajaran luhur 

lainnya. Pendidikan diselenggarakan dengan menghargai hak anak didik dari 

manapun etnis, kultur, agama, atau kondisi ekonominya. Kepentingan 
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anakdidik menjadi kepentingan utama yang tidak boleh dikalahkan oleh atau 

demi kepentingan lainnya.
63

 

Dasar atau asas yang digunakan sebagai acuan falsafah pendidikan oleh 

Ibn Taimiyah adalah ilmu yang bermanfaat sebagai asas bagi kehidupan yang 

cerdas dan unggul. Sementara mempergunakan ilmu itu akan dapat menjamin 

kelangsungan dan kelestarian masyarakat. Tanpa ilmu masyarakat akan 

terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat.
64

 

Tujuan pendidikan ialah perubahan yang diharapkan pada subjek didik 

setelah mengalami proses pendidikan, baik pada tingkah laku indivudu dan 

kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan  alam sekitarnya 

dimana individu itu hidup. 

Menurut sikun Pribadi, tujuan pendidikan merupakan masalah inti 

dalam pendidikan, dan saripati dari seluruh renungan pedagogik. Dengan 

demikian tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan 

jalannya pendidikan sehingga perlu di rumuskan sebaik-baiknya sebelum 

semua kegiatan pendidikan dilaksanakan.
65

 

Menurut al-Ghazali, pendekatan diri kepada Allah merupakan tujuan 

pendidikan. Orang dapat mendekatkan diri kepada  Allah hanya setelah 
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memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sendiri tidak akan dapat 

di peroleh manusia kecuali melalui pengajaran. 

Selanjutnya dari kata-kata tersebut dapat dipahami bahwa menurut al-

ghazali tujuan pendidikan dapat dibagi menjadi dua: tujuan jangka panjang dan 

tujuan jangka pendek. 

a. Tujuan Jangka Panjang 

Tujuan jangka panjang ialah pendekatan diri pada allah. Pendidikan 

dalam prosesnya harus mengarahkan manusia menuju pengenalan dan  

kemudian pendekatan diri kepada tuhan pencipta alam. 

Dalam sebuah  hadits disebutkan bahwa manusia dapat 

mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan melaksanakan ibadah wajib 

dan ibadah sunnah;
66

 

ُ ، قَاَل  ُ َعْ َُريـَْرَة َرِضَي الل ِ َوَسلَم : َعْن أَبِـْي  ُ َعَلْي ِ َصلى الل : قَاَل َرُسْوُل اللّـ
ُ بِالْـَحْرِب ، َوَما تـََقرَب َعْبِدْي : ِإن اَه تـََعالَـى قَاَل » َمْن َعاَدى لِـْي َولِيا فـََقْد آَذنـُْت

ـَواِفِل َحَ  ِ ، َوَما يـَزَاُل َعْبِدْي يـَتَـَقرُب إِلَـي بِال ُ َعَلْي تَـَرْضُت ـا افـْ ِبَشْيٍء َأَحب إِلَـي ِِ
 ْ ُ الِِ ِ ، َوَيَد ِ ، َوَبَصَرُ الِذْي يـُْبِصُر ِب ُ الِذْي َيْسَمُع ِب َََْع ُ ُكُْت  ُ، فَِإَذا َأْحَبْبُت ُأِحب

ُ ، َولَِئِن اْستَـَعاَذنِـْي  ُْعِطيَـ ََ ْ ِِ َا ، َوِإْن َسأََل ْ ََِْشْي ِِ ُ الِِ َا ، َورِْجَل يـَْبِطُش ِِ
ُِعْيَذنُ  ََ 

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu ia berkata, Rasûlullâh 

Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah 

berfirman bahwa barang siapa memusuhi orang yang setia 
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kepada-Ku (orang yang aku cintai)maka sesungguhnya aku telah 

menyatakan perang terhadapnya. Dan tidak seorang hamba-Ku 

bertaqarub kepada-Ku dengan suatu amal yang lebih ku sukai 

dari apa yang telah kuperintahkan kepaadaanya, dan senantiasa 

bertaqarub kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah hingga 

Aku mencntainya. Dan apabila Aku telah mencintainya, jadilah 

Aku sebagai pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar. 

Sebagai penglihatan yang ia gunakan unttuk melihat. Sebagai 

tangannya yang ia gunakan untuk berjuang. Sebagai kakinya yang 

ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia meminta kepada-Ku pasti 

Aku memberinya, dan jika ia meminta perlindungan kepada-Ku 

pasti Aku memberi perlindungan kepadanya . (HR.Bukhari dari 

Abi Hurairah)
67

 

Disamping harus melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, untuk 

mendekatkan diri kepada Allah manusia harus senantiasa mengkaji ilmu-

ilmu fardlu‟ain. Alasannya, disanalah terdapat hidayah al-din, hidayah 

agama, yang termuat dalam ilmu syariah. Sementara, orang-orang yang 

menekuni ilmu fardlu kifayat sehingga memperoleh profesi-profesi tertentu 

dan akhirnya mampu melaksanakan tugas-tugas keduniaan dengan hasil 

yang semaksimal dan seoptimal mungkin tetapi tidak disertai hidayah al-

din, orang tersebut tidak semakin dekat kepada Allah, bahkan semakin jauh 

dari-Nya.  

b. Tujuan Jangka Pendek 

Menurut al-Ghazali, tujuan pendidikan jangka pendek ialah 

diraihnya profesi manusia sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Syarat 

untuk memcapai tujuan itu manusia mengembangkan pengetahuan, baik 

yang termasuk fardlu „ain maupun fardlu kifayat oleh karena itu, 
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pengiriman para pelajar dan mahasiswa ke Negara lain untuk memperoleh 

spesifikasi kealaman demi kemajuan Negara tersebut, menurut konsep ini 

tepat sekali. Sebagai implikasi dari konsep tersebut, umat islam dalam 

menuntut ilmu untuk menegakkan urusan keduniaan atau melaksanakan 

tugas-tugas keakhiratan tidak harus dan tidak terbatas kepada negara-negra 

Islam, akan tetapi boleh dimana saja, bahkan dinegara anti Islam sekalipun.  

Berdasarkan uraiaan diatas dapat dirumuskan bahwa tujuan 

pendidikan menurut al-Ghazali adalah sebagai berikut : 

1) Mendekatkan diri kepada Allah, yang wujudnya adalah kemampuan dan 

dengan kesadaran diri melaksanakan ibadah wajib dan sunnah  

2) Menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia  

3) Mewujudkan profesionalisasi manusia untuk mengemban tugas 

keduniaan dengan sebaik-baiknya  

4) Membentuk manusia yang berakhlak mulia, jiwanya dari kerendahan 

budi dan sifat-sifat tercela 

5) Mengembangkan sifat-sifat manusia yang utama sehingga menjadi 

manusia yang manusiawi. 

Kalau kita perhatikan unsur-unsur dalam rumusan diatas, itulah yang 

akan membentuk manusia shalih. Yang disebut (orang) shalih ialah manusia 

y``ang mempuyai kemampuan melaksanakan kewajibannya kepada Allah 

dan kewajiban-kewajibannya kepada hamba-Nya.Dari sini dapat 
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disimpulkan bahwa tujuan pendidikan menurut al Ghazali ialah membentuk 

manusia shalih.
68

 

  Tujuan pendidikan merupakan masalah yang sentral dalam 

pendidikan. Sebab tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, 

perbuatan menjadi acak-acakan, tanpa arah, bahkan bisa, sesat atau salah 

langkah. Oleh karena itu perumusan tujuan dengan tegas dan jelas, menjadi inti 

dari seluruh pemikiran pedagogis dan perenungan filosofi.
69

 

Tujuan atau cita-cita sangat penting di dalam aktivitas pendidikan, 

kar`ena merupakan arah yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, tujuan harus ada 

sebelum melangkah untuk mengerjakan sesuatu. Jika pendidikan dipandang 

sebagai suatu proses, maka proses tersebut akan berakhir pada tercapainya 

tujuan akhir.
70

Oleh karena itu, usaha yang tidak mempunyai tujuan tidaklah 

mempunyai apa-apa. 

Islam melakukan proses pendidikan dengan melakukan pendekatan 

yang menyeluruh sehingga tidak ada yang terabaikan sedikitpun, baik segi 

jasmani maupun rohani. Dengan demikian, kualitas mental seorang akan 

meningkat dan segala proses yang dijalankan atas dasar fitrah yang diberikan 

Allah. 

Tujuan pendidikan Islam yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk 

menciptakan manusia seutuhnya, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. 
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serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, 

yang berdasarkan kepada ajaran al-Quran dan al-Hadits, maka tujuan dalam 

konteks ini berarti terciptanya insan-insan kamil dan cendekiawan-

cendekiawan muslim yang bagus setelah proses pendidikan berakhir.
71

 

Tujuan pendidikan Islam harus mengarahkan pertumbuhan dan 

perkembangan individu ke arah percaturan kehidupan sosial. Adapun sebagai 

makhluk Allah, berarti tujuan pendidikan Islam harus menjamin tersosialisasi 

dan berkembangnya nilai-nilai iman dalam pertumbuhan dan perkembangan 

individu manusia yang selanjutnya direalisasikan  dalam kehidupan sosial. 

Dalam hubungannya dengan tujuan pendidikan Islam ini,
72

Omar 

Mohammad al-Toumy al-Syaibany mengatakan bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah perubahan-perubahan yang di inginkan,
73

yang diusahakan dalam 

proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya. Berdasarkan 

tujuan tersebut, perubahan-perubahan yang di inginkan haruslah menyentuh 

tiga bidang utama, yaitu tujuan-tujuan individual, sosial, dan profesionalitas.
74

 

a. Pengertian Tujuan 

Istilah tujuan, sasaran atau maksud, dalam bahasa arab dinyatakan 

dengan ghayat atau ahdaatau maqasid. Sedangkan dalam bahasa inggris, 
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istilah tujua dinyatakan dengan goal atau purpose atau objective atau aim. 

Secara umum istilah-istilah itu mengandung pengertian yang sama, yaitu 

perbuatan yang diarahkan kepada suatu tujuan tertentu, atau arah, maksud 

yang hendak dicapai melalui upaya atau aktivitas.
75

 

Tujuan menurut Zakiah Daradjat, adalah sesuatu yang diharapkan 

tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai.
76

Sedangkan menurut 

H.M. Arifin, tujuan itu bisa jadi menunjukkan kepada futuritas (masa 

depan) yang terletak suatu jarak tertentu yang tidak dapat di capai kecuali 

dengan usaha melalui proses tertentu.
77

 

b. Tahap-tahap Tujuan 

Abu ahmad mengatakan bahwa tahap-tahap tujuan pendidikan 

Islam meliputi: (1) Tujuan tertinggi/terakhir, (2) tujuan umum, (3) tujuan 

khusus, dan (4) tujuan sementara. 

1) Tujuan Tertinggi/Terakhir 

Tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan 

berlaku umum, karena sesuai dengan konsep ketuhanan yang 

mengandung kebenaran mutlak dan universal. Tujuan tertinggi tersebut 

dirumuskan dalam satu istilah yang disebut insan kamil (manusia 

paripurna).  
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Dalam tujuan pendidikan Islam, tujuan tertinggi atau terakhir 

ini pada akhirnya sesuai dengan tujuan hidup manusia, dan peranannya 

sebagai makhluk ciptaan Allah.
78

 

2) Tujuan Umum 

Berbeda dengan tujuan tertinggi yang lebih mengutamakan 

pendekatan filosofis, tujuan umum lebih bersifat empirik dan realistik. 

sementara itu para ahli pendidikan Islam merumuskan pula tujuan 

umum pendidikan Islam diantaranya Al-Abrasy misalnya, dalam 

kajiannya tentang pendidikan Islam telah menyimpulkan lima tujuan 

umum bagi pendidikan Islam ini diantaranya: 

(a) Untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia. Kaum 

muslimin dari dulu kala sampai sekarang setuju bahwa pendidikan 

akhlak adalah inti pendidikan Islam, dan bahwa mencapai akhlak 

yang sempurna adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya. 

(b) Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. 

Pendidikan Islam bukan hanya menitik beratkan pada keagamaan 

saja, atau pada kehidupan keduniaan saja, tetapi pada kedua 

duanya. 

(c) Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat, 

atau yang lebih di kenal sekarang ini dengan nama tujuan-tujuan 

vokasional dan professional. 
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(d) Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan 

keinginan tahu (curiosity) dan memungkinkan ia mengkaji ilmu 

demi ilmu itu sendiri. 

(e) Menyiapkan pelajar dari segi professional, teknikal dan 

pertukangan supaya dapat menguasai profesi tertentu, dan 

keterampilan pekerjaan tertentu agar ia dapat mencari rezeki dalam 

hidup disamping memelihara segi kerohanian dan keagamaan.
79

 

3) Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah pengkhususan atau operasional tujuan 

tertinggi/ terakhir dan tujun umum (Pendidikan Islam).  Tujuan khusus 

bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk di adakan perubahan 

dimana perlu sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan, selama tetap 

berpijak pada kerangka tujuan tertinggi/ terakhir dan umum itu.
80

 

4) Tujuan Sementara 

Tujuan sementara pada umumnya merupakan tujuan-tujuan 

yang dikembangkan dalam rangka menjawab segala kehidupan. Karena 

itu tujuan sementara itu kondisional, tergantung faktor dimana  peserta 

didik itu tinggal atau hidup. Dengan berangkat dari pertimbangan 

kondisi itulah pendidikan Islam bisa menyesuaikan untuk memenuhi 

prinsip dinamis dalam pendidikan dengan lingkungan yang bercorak 
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apapun, yang membedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang 

lain, yang penting orientasi dari pendidikan itu tidak keluar dari nilai-

nilai ideal Islam. Menurut Zakiah Daradjat, tujuan sementara itu 

merupakan tujuan yang akan di capai setelah anak didik diberi 

sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu 

kurikulum pendidikan formal.
81

 

c. Aspek-aspek Tujuan 

Abdurahman Saleh Abdullah,
82

 dalam buku Education Theory a 

Qur‟anic Outlok, sebagaimana dikutip oleh Ramayulis, Samsul 

Nizarmenyatakan bahwa tujuan pendidikan harus meliputi empat aspek 

yaitu: Aspek tujuan pendidikan Islam itu meliputi empat hal, yaitu: (1) 

tujuan Jasmaniah (ahda al jismiyyah), (2) tujuan rohaniyah (ahda al-

ruhiyyah), (3) tujuan akal (ahda al-aqliyyah), 4 tujuan sosial (andaf al-

ijtima‟iyah). 

Masing-masing aspek tujuan tersebut akan diuraikan di bawah ini. 

1) Tujuan Jasmaniah (ahda al jismiyyah) 

Tujuan pendidikan perlu kiranya dikaitkan dengan tugas manusia 

selaku khalifah di muka bumi yang harus memiliki kemampuan jasmani 

yang bagus disamping rohani yang teguh. Dalam hadits Rasulullah 

SAW bersabda: 
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ٌر َوَأَحب إِلَـى اِه ِمَن الْـُمْؤِمِن الضِعْيِف،   اَلْـُمْؤِمُن اْلَقـِوي َخـيـْ

 

Artinya: “orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disayangi 

oleh Allah dari pada orang mukmin yang lemah”.83
 

Kata “kuat” dalam hadits diatas dapat di artikan dengan kuat 

secara jasmani sesuai firman allah: 

              
Artinya: “sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan 

menganugerahinya lima yang luas dan tubuh yang kuat 

perkasa”.
84

 

 

Dalam ayat di atas Talut dipilih oleh Allah menjadi raja karena 

ia pandai dan kuat tubuhnya untuk melawan Djalut yang terkenal 

berbadan besar seperti raksasa, namun Talut dapat mengalahkannya 

dengan perantaraan Daud yang melemparkan bandilnya dengan 

pertolongan Allah dapat merobohkan tubuh Djalut sehingga tewas. 

Jadi tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia 

muslim yang sehat dan kuat jasmaninya serta memiliki keterampilan 

yang tinggi. 

2) Tujuan rohaniyah (ahda al-ruhiyyah) 

Kalau kita perhatikan, tujuan ini dikaitkan dengan kemampuan 

manusia menerima agama Islam yang inti ajarannya adalah keimanan 
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dan ketaatan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dengan tunduk dan 

patuh kepada nilai-nilai moralitas yang diajarkan-Nya dengan mengikut 

keteladanan Rasulullah SAW inilah tujuan rohaniyah pendidikan Islam. 

Tujuan pendidikan rohaniah diarahkan kepada pembentukan 

akhlak mulia, yang ini oleh para pendidik modern Barat dikategorikan 

sebagai tujuan pendidikan religius, yang oleh kebanyakan pemikir 

pendidikan Islam tidak disetujui istilah itu, karena akan memberikan 

kesan akan adanya tujuan pendidikan yang non religius dalam Islam. 

3) Tujuan akal (ahda al-aqliyyah) 

  Selain tujuan jasmaniyah dan tujuan rohaniyah, pendidikan 

Islam juga memperhatikan akal. Aspek tujuan ini bertumpu pada 

pengembangan intelegensi (kecerdasan) yang berada dalam otak. 

Sehingga mampu memahami dan menganalisisfenomena-fenomena 

ciptaan Allah di jagad raya ini, seluruh alam bagaikan sebuah bola besar 

yang harus dijadikan obyek pengamatan dan renungan pikiran manusia 

sehingga daripadanya ia mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang makin berkembang dan makin mendalam. Firman Allah yang 

mendorong pendidikan akal banyak terdapat di dalam Al-Qur‟an tak 

kurang dari 300 kali. 

  Kemudian melalui proses observasi dengan panca indra, 

manusia dapat dididik untuk menggunakan `akal kecerdasannya untuk 

meneliti, menganalisis keajaiban ciptaan Allah di dalam alam semesta 



62 

 

 

yang berisi khazanah ilmu pengetahuan yang menjadi bahan pokok 

pikiran yang di analisis untuk dikemangkan menjadi ilmu-ilmu 

pengetahuan yang diterapkan dalam bentuk-bentuk teknologi yang 

semakin canggih. 

  Proses intelektualisasi pendidikan Islam terhadap sasaran 

pendidikannya berbeda dengan proses yang sama dilakukan oleh 

pendidikan non Islami, misalnya pendidikan sekuler di Barat. Ciri khas 

pendidikan yang di laksanakan oleh pendidikan Islam adalah tetap 

menanamkan (menginternalisasikan) dan mentransformasikan nilai-nilai 

Islam seperti keimanan, akhlak dan ubudiyah serta mu‟amalah ke dalam 

pribadi manusia didik.
85

 

4) Tujuan sosial (ahda al-ijtimayyah). 

  Bahwa proses pendidikan ditujukan dalam kerangka 

pembentukan kepribadian yang utuh. Pribadi disini tercermin sebagai al-

nas yang hidup pada masyarakat yang plural.
86

Tujuan pendidikan sosial 

ini penting artinya karena manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi 

seyogyanya  mempunyai kepribadian yang utama dan seimbang. Yang 

karenanya tidak mungkin manusia menjauhkan dari kehidupan 

bermasyarakat.  
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  Individu merupakan bagian integral dari anggota kelompok di 

dalam masyarakat  atau keluarga, atau sebagai anggota keluarga dan 

pada waktu yang sama sebagai anggota masyarakat. Kesesuaiannya 

dengan cita-cita sosial diperoleh dari individu-individu. Maka 

persaudaraan di anggap sebagai salah satu kunci konsep sosial dalam 

Islam yang menghendaki setiap individu memerlukan individu lainnya 

dengan cara-cara tertentu. 

  Keserasian antara individu dan masyarakt tidak mempunyai 

sifat kontradisi antara tujuan sosial dan tujuan individual. “Aku” adalah 

“aku-nya. Pendidikan menitik beratkan perkembangan karakter-karakter 

yang unik, agar manusia mampu beradaptasi dengan standar masyarakat 

bersama-sama dengan cita-cita  yang ada padanya keharmonisan yang 

seperti inilah yang merupakan karakteristik pertama yang akan dicari 

dalam tujuan pendidikan Islam.
87

 

5) Fungsi Tujuan 

Tujuan pendidikan Islam merupakan masalah inti dalam 

pendidikan dan saripati dari seluruh renungan pedagogis. Oleh katrena 

itu, suatu rumusan tujuan pendidikan Islam akan tepat bila sesuai 

dengan fungsinya. Pendidikan sebagai suatu usaha pasti mengalami 

permulaan dan mengalami kesudahannya. Ada pula usaha terhenti 
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karena sesuatu kendala sebelum mencapai tujuan, tetapi usaha itu belum 

dapat disebut berakhir 

Pendidikan adalah usaha yang bertujuan banyak dalam urutan 

satu garis (linier). Sebelum mencapai tujuan akhir, pendidikan Islam 

lebih dahulu mencapai beberapa tujuan sementara. Tujuan pendidikan 

harus dirumuskan atas dasar nilai-nilai ideal yang diyakini, yang kelak 

akan dapat mengangkat harkat dan martabat manusia, yaitu nilai ideal 

yang menjadi kerangka pikir dan bertindak bagi seseorang.
88

 

6) Tujuan Pendidikan Bersifat Universal 

Tujuan Umum Pendidikan Islam diberi perhatian dan tidak 

terkena perubahan dari waktu ke waktu. Finalitas kenabian secara 

implisit menyatakan finalitas cita-cita yang di ajarkan oleh Nabi 

Muhammad SAW kepada sekalian manusia. Di samping fithrah yang 

baik, khalifah dikaitkan dengan pasangan kemampuannya untuk 

memilih perbuatannya yang tidakberubah dari waktu ke waktu baik 

kelompok etnis maupun lainnya. Konsep khalifah tidak sama dengan 

konsep kenegaraan yang demokratis yang digambarkan sebagai tujuan 

langsung berlaku umum pada saat sekarang yang ada di negri-negri 

Islam, dimana cita-cita kenegaraan dan kewarganegaraan yang 

demokratis itu berubah-rubah dari waktu ke waktu. Dalam masyarakat 

demokratis , mayoritas masyarakatnya menentukan apa yang di anggap 
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baik dan apa yang di anggap buruk. Sementara di dalam Islam demikian 

yang semestinya. Prinsip-prinsip Islam memberi hak bersuara sejauh 

tidak dikenai perubahan. Manusia di pandang sama derajatnya 

sepanjang sifat dasar aslinya mendapatkan perhatian. Hal ini yang 

mendorong diberikannya alasan finalitas dan universalitas tujuan 

pendidikan Islam.
89
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BAB III 

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM AL-QUR’AN SURAT  

AL-HUJURAT AYAT 9-10 

 

A. Sekilas Tentang Al-Qur’an dan Tafsirnya Departemen Agama RI 

Upaya penerjemahan al-Qur‟an dan penulisan tafsir juga dilakukan oleh 

pemerintah. Proyek penerjemahan al-Qur‟an dikukuhkan oleh MPR dan 

dimasukkan ke dalam pola I pembangunan semesta alambencana. Menteri 

Agama yang ditunjuk sebagai pelaksana, bahkan telah membentuk lembaga 

yayasan penyelenggara penerjemah/ penafsir al-Qur‟an. al-Qur‟an dan 

terjemahannya yang di terbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Penerjemah/ 

Penafsir al-Qur‟an. al-Qur‟an dan Terjemahnyayang diterbitkan oleh Lembaga 

Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci al-Qur‟an Departemen Agama pertama 

kali beredar pada tanggal 17 Agustus 1965, yang di cetak secara bertahap dalam 

3 (tiga) jilid. Masing-masih terdiri dari 10 juz. Kemudian dalam cetakan 

selanjutnya, pada tahun 1971 al-Qur‟an dan Terjemahnyatersebut digabungkan 

jadi satu jilid oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Departemen 

Agama yang di pimpin oleh Prof. R. H. A Soenarjo, SH dengan Anggota terdiri 

dari: Prof. T. M. Habsi ash-Shiddiqi, Prof. H. Bustami. A. Gani, H. Muchtar 

Jahya, Prof. H. M. Toha Jahya Omar, Dr. H. A. Mukti Ali, Drs. Kamal Muctar, 

H. Gazali Thaib, K. H. A. Musaddad, K. H. Ali Maksum dan Drs Busjairi 

Madjidi. 
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Perbaikan dan penyempurnaan terjemahan al-Qur‟an Departemen Agama, 

telah beberapa kali di lakukan. Pada tahun 1989, dibawah pimpinan Ketua 

Lajnah Drs. H.A. Hafizh Dasuki, MA., telah dilakukan penyempurnaan yang 

belum menyeluruh. Tetapi hanya lebih di fokuskan kepada penyempurnaan yang 

belum menyeluruh. Tetapi hanya  lebih di fokuskan kepada penyempurnaan  

redaksional yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan bahasa 

Indonesia ketika itu. Sedangkan hal-hal yang subtansial tidak banyak di sentuh. 

Hasil perbaikan tersebut telah dicetak pada tahun-tahun berikutnya, termasuk 

yang di cetak oleh Pemerintah Saudi Arabia pada tahun 1990. 

Minat masyarakat untuk memahami kitab sucinya melalui al-Qur‟an dan 

Terjemahnya Akhir-Akhir ini semakin meningkat. Sehingga berbagai saran dan 

kritik yang konstruktif terhadap terjemahan Departemen Agama perlu disikapi 

secara arif. Sejalan dengan itu Departemen Agama melalui Lajnah Pentashih 

Mushaf al-Qur‟an melakukan kerja sama dengan Yayasan Iman Jama alam upaya 

penyempurnaan al-Qur‟an dan Terjemahnya tersebut. 

Perbaikan dan penyempurnaan yang sifatnya menyeluruh ini, memakan 

waktu cukup lama, dilakukan sejak tahun 1998. Pada waktu itu Lajnah Pentashih 

Mushaf al-Qur‟an di pimpin oleh Drs. H. A. Hafizh Dasuki MA. Timnya antara 

lain terdiri atas: Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA., Prof. Dr. H. A Baiquni, 

Prof. Dr Said Aqil Husin Al Munawar, MA. Penyempurnaan tersebut terus 

berlanjut  sampai pada masa kepemimpinan Drs. H. Muh. Kailani ER. Dan Drs. 

H. Abdullah Sukarta. Sedangkan penyelesaiannya dilakukan, ketika Lajnah di 
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pimpin Drs. H. Fadlal AR. Bafadal, M.Sc. Tim ahlinya dalam tahap finalisasi 

tersebut terdiri atas: Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, Prof. K. H. Ali Mustofa 

Ya‟qub, MA., Dr. H. Ali Audah, Prof. Dr. H. Rif‟at Syauqi Nawawi, MA., dan 

H. Junada P. Syafruan, dengan anggota : Drs. H. Muhammad Shohib Tahar, 

MA., Drs. H. Mazmur Sya‟roni, Drs. H. M. Syatibi AH, H. Ahmad Fathoni, Lc, 

M. Ag., dan Drs. H. M. Bunyamin Yusuf, M.Ag. 

Proses pembahasan yang memakan waktu yang cukup lama tersebut 

antara lain disebabkan: 

1. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan tim ahli,dalam menentukan pilihan 

yang tepat dari sekian pendapat ulama tafsir yang ada. Bahkan kadang-

kadang untuk mngakomodir pendapat-pendapat yang ada ditempatkanlah 

pendapat tersebut didalam tanda dua kurung (-). 

2. Terjadi perdebatan yang cukup lama karena kesulitan untuk mencarikan 

padanan kosa kata yang tepat dalam bahasa Indonesia terhadap lafal-lafal 

ayat tertentu.Bahakan ada lafal-lafal tertentu yang belum dijumpai 

padanannya dalam bahasa Indonesia sehingga perlu dijelaskan dalam 

beberapa kata. 

3. Adanya keinginan untuk mengkonsistensikan terjemahan lafal-lafal yang 

sama kedalam bahasa Indonesia,yang ternyata tidak sepenuhnya dapat 

dilakukan. 
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Adapun aspek-aspek yang disempurnakan dalam perbaikan meliputi : 

1. Aspek bahasa,yang sangat dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan bahasa Indonesia padajaman sekarang. 

2. Aspek konsistensi,pilihan kata atau kalimat untuk lafal atau untuk ayat 

tertentu. 

3. Aspek subtansi,yang berkenaan dengan makna dan kandungan ayat. 

4. Aspek transliterasi,yang mengacu pada pedoman transliterasi arab-latin 

berdasarkan SKB dua Menteri Tahun 1987. 

Disamping itu ada pula aspek lain yang tidak kalah pentingnya,yaitu 

mukodimah dan catatan bawah (footnote)yang ingin diminimalisir 

(dikurangi).Dari segi format,naskah al-Qur‟an dan Terjemahnya Departemen 

Agama yang lama tahun 1990 bentuknya sangat tebal,yaitu 1294 halaman dengan 

1610 footnote,172 halaman pertama berupa mukadimah.Pada edisi Tahun 2002 

ini mukadimah tersebut tidak dimuat,karena isinya adalah bagian dari ulumul 

Qur‟an,sehingga bagi mereka yang ingin mempelajarinya dipersilahkan untuk 

mrmbaca buku-buku ulumul Qur‟an.Penerjemahan ayat juga diusahakan lebih 

singkat dan padat,sedangkan bagi mereka yang ingin mempelajarinya secara 

lebih mendalam,dipersilahkan mempelajarinya dari kitab-kitab tafsir,termasuk 

Tafsir al-Qur‟an Departemen Agama.Dengan demikian, al-Qur‟an dan 

Terjemahnya Departemen Agama Edisi Tahun 2002 ini tampil dengan format 

yang lebih tipis, yaitu 924 halaman (berkurang 370 halaman) dengan 930 

footnote (berkurang 680 ), sehingga lebih praktis, mudah dibawa dan mudah 
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dipelajari. Disadari bahwa edisi 2002 ini terbuka untuk penyempurna pada edisi-

edisi berikutnya. 

Untuk menghadirkan al-Qur‟an dan Tafsirnya, Menteri Agama pada 

tahun 1972 membentuk tim penyusun yang di sebut Dewan Penyelenggara 

Pentafsir Al-Qur‟an yang di ketahui oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H. dengan 

KMA No. 90 Tahun 1973 dengan ketua tim Prof. H. Bustami A. Gani dan 

selanjutnya disempurnakan lagi dengan KMA No. 30 Tahun 1980 dengan ketua 

tim Prof. K. H. Ibrahim Hosen, LML. Susunan tim tafsir tersebut sebagai berikut: 

1. Prof.K.H. Ibrahim Hosen, LML Ketua merangkap anggota 

2. K.H. Syukri Ghazali Wakil ketua merangkap anggota 

3. R.H. Hoesein Thoib Sekretaris merangkap anggota 

4. Prof.H Bustami A. Gani Anggota 

5. Prof.Dr.K.H. Muchtar Yahya Anggota 

6. Drs. Kamal Muchtar Anggota 

7. Prof.K.H. Anwar Musaddad Anggota 

8. K.H. Sapari Anggota 

9. Prof.K.H.M. Salim Fachri Anggota 

10. K.H. Muchtar Lutfi El Anshari Anggota 
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11. Dr. J.S. Badudu Anggota 

12. H.M. Amin Nashir Anggota 

13. H. A. Aziz Darmawijaya Anggota 

14. K.H.M. Nur Asjik, MA Anggota 

15. K.H.A. Razak Anggota 

Kehadiran tafsir al-Qur‟an Departemen Agama pada awalnya tidak secara 

utuh dalam 30 juz, melainkan bertahap. Percetakan pertama kali dilakukan pada 

tahun 1975 berupa jilid I yang memuat juz 1 sampai dengan juz 3, kemudian 

menyusul jilid-jilid selanjutnya pada tahun berikutnya. Untuk pencetakan secara 

lengkap 30 juz baru dilakukan pada tahun 1980 dengan format dan kualitas yang 

sederhana. Kemudian pada penerbitan berikutnya secara bertahap dilakukan 

penyempurnaan disana sini yang pelaksanaanny dilakukan oleh Lajnah Pentashih 

Mushaf al-Qur‟an Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. Perbaikan 

tafsir yang relative agak luas pernah dilakukan pada tahun 1930, tetapi juga tidak 

mencakup berbaikan yang sifatnya subtansial, melainkan lebih banyak pada 

aspek kebahasaan.  

Sungguhpun demikian tafsir tersebut telah berulang kali dicetak dan 

diterbitkan oleh pemerintah maupun kalangan penerbit swasta dan mendapat 

sambutan yang baik dari masyarakat. 
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Dalam upaya menyediakan kebutuhan masyarakat dibidang pemahaman 

Kitab Suci al-Qur‟an, Departemen Agama melakukan upaya penyempurnaan 

tafsir al-Qur‟an yang bersifat menyeluruh. Kegiatan tersebut diawali dengan 

Musyawarah Kerja Ulama al-Qur‟an pada tanggal 28 s.d 30 April 2003 yang 

telah menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan penyempurnaan al-Qur‟an 

dan Tafsirnya Departemen Agama serta merumuskan pedoman penyempurnaan 

tafsir, yang kemudian menjadi acuan kerja tim tafsir dalam melakukan tugas-

tugasnya, termasuk jadwal penyelesaian.  

Adapun aspek-aspek yang disempurnakan dalam perbaikan tersebut 

meliputi: 

1. Aspek bahasa, yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

bahasa Indonesia pada zaman sekarang. 

2. Aspek subtansi, yang berkenaan dengan makna dan kandungan ayat. 

3. Aspek munasabah dan asbab nuzul. 

4. Aspek penyemprnaan hadis, melengkapi hadis dengan sanad dan rawi. 

5. Aspek transliterasi, yang mengacu kepada Pedoman Transliterasi Arab-Latin 

berdasarkan SKB 2 menteri tahun 1987. 

6. Dilengkapi dengankajian ayat-ayat kauniyah yang dilakukan oleh tim pakar 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

7. Teks ayat al-Qur‟an menggunakan rasm Usmani, diambil dari mushaf Al-

Qur‟an standart yang ditulis ulang. 
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8. Terjemah al-Qur‟an menggunakan al-Qur‟an dan terjemahnya Depatemen 

Agama yang disempurnakan. 

9. Dilengkapi dengan kosakata, yang fungsinya menjelaskan makna lafad 

tertentu yang terdapat dalam kelompok ayat yang ditafsirkan. 

10. Pada bagian akhir setiap jilid diberi indeks. 

11. Diupayakan membedakan karakteristik penulisan teks Arab, antara kelompok 

ayat yang ditafsirkan, ayat-ayat pendukung dan penulisan teks hadis. 

Sebagai tindak lanjut Muker Ulama al-Qur‟an tersebut Menteri Agama 

telah membentuk tim dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 280 Tahun 

2003, dan kemudian ada penyertaan dari LIPI yang susunannya sebagai berikut: 

1. Prof. Dr. H. Atho Mudzar Pengarah 

2. Drs. H. Fadlal AR Bafadal, M. Sc. Pengarah 

3. Dr. H Ahsin Sako Muhammad, MA Ketua merangkap anggota 

4. Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, MA Wakil merangkap anggota 

5. Drs. H. Muhammad Shohib, MA Sekertaris merangkap anggota 

6. Prof. Dr. H. Rif‟at Syauqi Nawawi, MA Anggota 

7. Prof. Dr. H. Salman Harun Anggota 

8. Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi Anggota 
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9. Dr. H. Muslih Abdul Karim Anggota 

10. Dr. Ali Audah Anggota 

11. Dr. H. Muhammad Hisyam Anggota 

12. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA Anggota 

13. Prof. Dr. H.M. Salim Umar, MA  Anggota 

14. Drs. H. Sibli Sardjadja, LML Anggota 

15. Drs. H. Mazmur Sya‟roni Anggota 

16. Drs. H. M. Syatibi AH.  Anggota 

Tim tersebut di dukung oleh Menteri Agama selaku Pembina, K.H. Sahal 

Mahfudz, Prof. K.H. Ali Yafie, Prof. Drs. H. Asmuni Abd. Rahman, Prof. Drs. 

H. Kamal Muchtar, dan K.H. Syafi‟I Hadzami (Alm) selaku Penasehat, serta 

Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab dan Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, 

MA selaku Konsultan Ahli/Narasumber. 

Ditargetkan setiap tahun tim ini dapat menyelesaikan 6 juz, sehingga 

diharapkan akan selesaiseluruhnya pada tahun 2007. Pada tahun 2007 tim tafsir 

telah menyelesaikan kajian dan pembahasan juz 1 s.d 30, yang hasilnya 

diterbitkan secara bertahap. Pada tahun 2004 diterbitkan juz 1 s.d 6, pada tahun 

2005 telah diterbitkan juz 7 s.d 12, pada tahun 2006 telah diterbitkan juz 13 s.d 

18, pada tahun 2007 telah diterbitkan juz 19 s.d 24. Setiap cetak perdana sengaja 
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dilakukan dalam jumlah yang terbatas untuk disosialisasikan agar mendapat 

masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan selanjutnya. Dengan 

demikian kehadiran terbitan perdanaterbuka untuk penyempurnaan pada tahun-

tahun berikutnya. 

Untuk memperoleh masukan dari para ulama dan pakar tentang tafsir al-

Qur‟an Departemen Agama, telah diadakan musyawarah kerja Ulama al-Qur‟an 

yang berlangsung pada tanggal 16 s.d 18 Mei 2005 di Palembang, tanggal 5 s.d 7 

September 2005 di Surabaya, tanggal 8 s.d 10 Mei 2005 di Yogyakarta, tanggal 

21 s.d 13 Mei 2007 di Gorontalo, dan tanggal 21 s.d 24 Mei 2008 dengan tujuan 

untuk memperoleh saran dan masukan terhadap hasil revisi tersebut. 

Sebagai respon atas saran dan masukan dari para pakar, penyempurnaan 

tafsir al-Qur‟an Departemen Agama telah memasukkan kajian aya-ayat kauniyah 

atau kajian ayat dari pespektif ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini 

dilakukan oleh tim pakar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yaitu: 

1. Prf. Dr. H. Umar Anggara Janie, Apt, M.Sc. Pengarah  

2. Dr. H. Hery Harjono Ketua merangkap anggota  

3. Dr. H. Muhammad Hisyam Sekretaris merangkap anggota 

4. Dr. H. Hoemam Rozie Sahil Anggota  

5. Dr. H. A. Rahman Jwansah Anggota  
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6. Prof. Dr. Arie Budiman Anggota  

7. Ir. H. Dudi Hidayat, M. Sc Anggota  

8. Prof. Dr. H. Syamsul Farid Ruskanda Anggota  

Pada tahun 2007 revisi Tafsir Departemen Agama telah selesei dan 

hasilnya telah di cetak pada tahun 2008.
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B. Qs Hujurat Ayat 9 dan 10 dan Terjemah 

                                                   
 

Artinya : 9) Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, 

makadamaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya 

berbuat Zalim tehadap (golongan) yang lain. Maka perangilah 

(golongan) yang berbuat Zalim itu. Sehingga golongan itu kembali 

kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada 

perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan 
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berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku 

adil. 

 10) Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu 

damaikanlahantara kedua saudaramu (yang berselisih) dan dan 

bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.
91

 

C. Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah memberikan peringatan agar jangan mudah 

menerima berita dari orang fasik tanpa mengecek kebenarannya lebih dahulu 

karena hal ini bisa menimbulkan korban dan penyesalan. Pada ayat-ayat berikut, 

Allah kembali menerangkan bahwa berita-berita itu mungkin membawa akibat 

yang buruk atau menyebabkan perpecahan dan permusuhan di antara dua golongan 

kaum muslimin, bahkan dapat pula berakibat sampai menimbulkan peperangan.
92

 

 

D. Asbabul Nuzul 

Diriwayatkan oleh Qatadah bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan 

peristiwa dua orang dari sahabat Ansar yang bersengketa tentang suatu urusan hak 

milik. Salah seorang  dari mereka berkata bahwa ia akan mengambil haknya dari 

yang lain dengan paksaan. Ia mengancam demikian karena banyak pengikutnya, 

sedangkan yang satu lagi mengajak dia supaya minta keputusan Nabi saw. Ia tetap 

menolak sehingga perkaranya hampir-hampir menimbulkan perkelahian dengan 

tangan dan terompah, meskipun tidak sampai mempergunakan senjata tajam.
93
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E. Tafsir 

(9) Allah menerangkan bahwa jika ada dua golongan orang mukmin 

berperang, maka harus diusahakan perdamaian antara kedua pihak yang 

bermusuhan itu dengan jalan berdamai sesuai dengan ketentuan hukum Allah 

berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan mereka yang bersangkutan. Jika setelah 

diusahakan perdamaian itu masih ada yang membangkang dan tetap juga berbuat 

aniaya terhadap golongan yang lain, maka golongan yang agresif yang berbuat 

aniaya itu harus diperangi sehingga mereka kembali untuk menerima hukum 

Allah. 

Jika golongan yang membangkang itu telah tunduk dan kembali kepada 

perintah Allah, maka kedua golongan yang tadinya bermusuhan itu harus 

diperlakukan dengan adil dan bijaksana , penuh kesadaran sehingga tidak terulang 

lagi permusuhan seperti itu dimasa yang akan datang. Allah memerintahkan 

supaya mereka tetap melakukan keadilan dalam segala hal urusan mereka, karena 

Allah menyukainya dan akan memberi pahala kepada orang-orang yang berlaku 

adil dalam segala urusan. 

(10) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang 

mukmin semuanya bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara nasab, karena 

sama-sama menganut unsur keIslaman yang sama dan kekal dalam surga. Dalam 

sebuah hadis sahih diriwayatkan : 
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 ِ ْ َحاَجِت ِ َكاَن اهُ  ِِ ْ َحجة أخي ُ َوَمْن َكاَن ِِ ُ َواَ َيْسِلُم اَْلُمْسِلُم َأُخْو اْلُمْسِلِم  اَ َيْظِلُم
ُ ُكْربًَة ِمْن ُكرُبَاِت يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوَمْن َستَـَر ُمْسِلًما َستَـَرُ  َوَمْن فـَرَج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة َفر َج َعْ

  َروا البخاري عن عبد اه بن عمرُ. اه يـَْوَم اْلِقَياِمةِ 
 

 

Artinya :  Muslim itu adalah saudara muslim yang lain, jangan berbuat aniaya 

dan jangan membiarkannya melakukan aniaya. Orang yang membantu 

kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Orang 

yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah 

melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitannya pada hari 

kiamat. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan 

menutupi kekurangannya pada hari kiamat. (Riwayat al-Bukhari dari 

Abdullah bin Umar) 

         

Pada hadis sahih  yang lain dinyatakan: 

ِ ِبَظْهِر اْلَغْيِب قَاَل اْلَمَلُك  ََِخْي ْسِلُمِ 
ُ
روا مسلم عن أي ُ. أِمْ َ َوَلَك ِ ِْ ِلِ : ِاَذا َدَعا ام

 َلدرداء
 

Artinya : Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya yang gaib, maka 

malaikat berkata, “Amin, dan semoga kamu pun mendapat seperti 
itu.”(Riwayat Muslim dari Abu ad-Darda) 

 

Karena persaudaraan itu mendorong kearah perdamaian, maka Allah 

menganjurkan agar terus diusahakan di antara saudara seagama seperti perdamaian 

diantara sudara seketurunan, supaya mereka tetap memelihara ketaqwaan kepada 

Allah. Mudah-mudahan mereka memperoleh rahmat dan ampunan sebagai balasan 

terhadap usaha-usaha perdamaian dan ketaqwaan mereka. Dari ayat tersebut dapat 
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dipahami perlu adanya kekuatan sebagai penengah untuk mendamaikan pihak-

pihak yang bertikai.
94

 

 

 

 

 

F. Pendidikan MultikulturalQs Hujurat Ayat 9-10  

 Pendidikan multikultural di dalam al-Qur‟an Surat al-Hujurat ayat 9-

10 dalam al-Qur‟an dan Tafsirnya Departemen Agama RI terdapat tiga konsep 

pendidikan multikultural yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perdamaian  

Pendidikan multikultural dalam al-Qur‟an Surat al-Hujurat ayat 9 

terdapat konsep perdamaian, hal itu di buktikan bahwa Allah menerangkan jika 

ada dua golongan orang mukmin berperang, maka harus diusahakan 

perdamaian antara kedua pihak yang bermusuhan itu dengan jalan berdamai 

sesuai dengan ketentuan hukum Allah berdasarkan keadilan untuk 

kemaslahatan mereka yang bersangkutan. 

Dari situ dapat di dipahami konsep pendidikan multikulural harus 

menekankan adanya perdamaian sebab perdamaian adalah sebagai landasan 

akan terwujudnya dari pendidikan multikultural, jika tidak ada perdamaian di 

dalam pendidikan multikultural maka akan timbul perpecahan, kekerasan, 
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peperangan, terorisme dan radikalisme dalam pendidikan, maka dari itu 

pendidikan multikultural harus ditekankan adanya perdamaian. 

Untuk mewujudkan konsep perdamaian dalam pendidikan multikultural 

pada lingkungan atau masyarakat pendidikan diperlukannya orientasi hidup 

adalah menekankan adaya perdamaian bagi masyarakat pendidikan karena itu 

merupakan titik orientasi bagi pendidikan multikultural. 

Pendidikan multikultural menentang adanya perpecahan, kekerasan, 

peperangan, terorisme dan radikalisme dalam pendidikan karena hal itu bisa 

merusak nilai-nilai kemanusiaan, karena orientasi pendidikan multikultural 

berorientasi pada kedamaian. 

Perdamaian sangat dibutuhkan oleh masyarakat kususnya dalam 

pendidikan. Untuk mewujudkan perdamaian masyarakat harus menghindari 

hal-hal yangmenjadikan terjadinya perpecahan, kekerasan, peperangan, 

terorisme dan radikalisme dalam pendidikan. 

2. Keadilan  

Konsep selanjutnya setelah perdamaian adalah keadilan. Keadilan juga 

dijelaskan di dalam al-Qur‟an Surat al-Hujurat ayat 9 dengan perintahnya yaitu: 

Allah memerintahkan supaya mereka tetap melakukan keadilan dalam segala 

hal urusan mereka, karena Allah menyukainya dan akan memberi pahala 

kepada orang-orang yang berlaku adil dalam segala urusan.  

Keadilan dalam pendidikan multikultural harus di tegakkan dengan 

bijak, supaya tidak timbul suatu permasalahan sepertihalnya deskriminasi 
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pendidikan, dominasi pendidikan dan permasalahan lainnya yang ada kaitannya 

dengan keadilan dalam pendidikan, karena semua manusia yang ada di muka 

bumi ini berhak menerima pendidikan, dengan itu maka keadilan harus benar-

benar di tegakkan dalam mewujudkan pendidikan multikultural. 

Di dalam sejarah Rasulullah saw juga mempraktekkan dalam 

pengelolaan keragaman kelompok dalam masyarakat Madinah. Pada saat  

pertama kali memasuki madinah, kemudian rasulullah saw membuat perjanjian 

tertulis yang sekarang sangat populer dengan sebutan piagam Madinah. Di 

dalam piagam Madinah menunjukan bahwa nabi Muhammad saw memiliki 

kepedulian tinggi terhadap persoalan keadilan antar etnis antar ras dan antar 

agama. Melihat sedikit paparan sejarah Rasulullah diatas dapat dijadikan 

inspirasi untuk mewujudkan pendidikan multikultural dan juga dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk mengembangkan pendidikan multikultural. 

3. Persaudaraan 

Setelah di tekankan adanya perdamain dan di tegakkannya keadilan 

dalam pendidikan multikultural maka yang ke tiga di eratkan dengan 

persaudaraan. Persaudaraan sepertihalnya memanusiakan manusia, dan juga 

relevan dengan konsep hablum min al-nas. Persaudaraan juga bisa dimaknai 

menganggap orang lain sepertihalnya saudara sendiri dan itu juga dijelaskan 

dalam al-Qur‟an Surat al-Hujurat ayat 10 yaitu: sesungguhnya orang-orang 

mukmin semuanya bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara nasab, 

karena sama-sama menganut unsur ke-Islaman yang sama dan kekal dalam 



83 

 

 

surga. Dari situlah persaudaraan harus di eratkan di dalam pendidikan 

multikultural karena tidak adanya persaudaraan maka perdamaianpun tidak 

akan terjadi. 

 Allah menganjurkan agar terus diusahakan di antara saudara seagama 

seperti perdamaian diantara sudara seketurunan, supaya mereka tetap 

memelihara ketaqwaan kepada Allah. Mudah-mudahan mereka memperoleh 

rahmat dan ampunan sebagai balasan terhadap usaha-usaha perdamaian dan 

ketaqwaan mereka. 

Pendidikan harus memerhatikan dengan adanya konsep multikultural 

yaitu persaudaraan, karena dengan menjunjung tinggi persaudaraan bisa 

mewujudkan perdamaian dalam pendidikan. Persaudaraan juga dapat 

meningkatkan ketaqwaan, maka dari itu pendidikan harus menjunjung tinggi 

persaudaraan kususnya pada siswa agar bisa menambah ketaqwaannya kepada 

Allah. 
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BAB IV 

RELEVANSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL QS AL-HUJURAT 

AYAT 9-10 DALAMAL-QUR’AN DAN TAFSIRNYA DEPARTEMEN 

AGAMA RI TERHADAP TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM 

 

Konsep pendidikan multikultural dalam Al-Qur‟an  surat Hujurat ayat 9-10 

sudah peniliti paparkan sebagaimana pada bab sebelumnya. Dari uraian tersebut, 

peneliti menemukan 3 konsep pendidikan multikultural yaitu perdamaian, keadilan 

dan persaudaraan. Dari semua konsep pendidikan multikultural yang terdapat dalam 

Qs Hujurat ayat 9-10 tersebutakan direlevansikan dengan tujuan pendidikan dan di 

jelaskan sebagai berikut: 

A. Relevansi Konsep Pendidikan Multikultural Perdamaian Pada Qs-Hujurat 

Ayat 9-10 Terhadap Tujuan Pendidikan Islam. 

Pendidikan multikultural dengan ditekankannya perdamaian adalah 

dengan tujuan permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan bisa 

terselesaikan. Mulai dari permasalahan antara individu dengan individu dan 

permasalahan kelompok dengan kelompok.  

Perdamaian harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, di 

dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat yang plural manusia sangat 

memerlukan dengan adanya konsep perdamaian, baik dalam masyarakat yang 

sempit dalam artian keluarga maupun masyarakat luas yaitu masyarakat dalam 

keluarga maupun luar keluarga. Tanpa adanya perdamaian dalam menjalani 
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kehidupan  manusia akan resah dengan adanya permasalahan yang sifatnya 

individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. 

Dengan mengimplementasikan konsep perdamaian hal itu sesuai dengan 

konsep tujuan pendidikan Islam, manusia sebagai khalifah di dunia harus mampu 

mengelola dengan baik kondisi muka bumi ini. Hal itu relevan dengan konsep 

tujuan jangka pendek dalam pendidikan Islam yang di katakan oleh Al-Ghazali 

yaitu tujuan pendidikan untuk menegakkan urusan keduniaan, perdamaian 

merupakan urusan keduniaan manusia yang harus di tekankan dengan baik dalam 

menjalani kehidupan di masyarakat. Hal ini juga untuk Mewujudkan 

profesionalisasi manusia untuk mengemban tugas keduniaan dengan sebaik-

baiknya. 

Perdamaian jika dapat di tekankan dalam kehidupaan bermasyarakat 

maka akan membentuk manusia yang shalih, Yang disebut (orang) shalih ialah 

manusia yang mempuyai kemampuan melaksanakan kewajibannya kepada Allah 

dan kewajiban-kewajibannya kepada hamba-Nya, karena perdamaian juga 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia kepada hamba-Nya. 

Tujuan pendidikan Islam yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk 

menciptakan manusia seutuhnya, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. serta 

mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, hal ini 

juga relevan dengan konsep perdamaian dalam pendidikan multikultural, dalam 

menjalani kehidupan manusia ditekannkan untuk mengimplementasikan 
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perdamaian karena melihat eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini 

sehingga dapat meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dengan kehidupan 

sosial, dengan latar belakang yang berbeda-beda hal ini jika karakteristik 

perdamaian tidak di tanamkan dalam individu manusia maka akan menimbulkan 

konflik. Manusia harus di arahkan dalam kehidupan sosial yang latar 

belakangnya berbeda supaya dapat berkembang dengan baik karena tujuan 

pendidikan Islam mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan individu ke arah 

percaturan kehidupan sosial, dengan menghadapi percaturan kehidupan sosial 

maka diperlukannya perdamaian bagi manusia. 

Manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan 

mengimplementasikan konsep perdamaian dengan baik maka terbentuklah 

akhlak mulia dan kepribadian yang utuh pada manusia itu sendiri. Hal ini juga 

merupakan tujuan umum pendidikan dalam Islam yang dikatakan oleh Al-Abrasy 

yaitu untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia. 

Perdamaian juga relevan dengan aspek tujuan pendidikan Islam yaitu 

tujuan jasmaniyah dan sosial, tujuan jasmani manusia selaku khalifah di muka 

bumi yang harus memiliki kemampuan jasmani yang bagus, dengan adanya 

kemampuan jasmani yang bagus maka manusia bisa menekankan perdamaian 

dalam kehidupannya, sedangkan tujuan sosialnya untuk pembentukan 

kepribadian manusia yang utuh dan itu juga membutuhkan perdamaian karena 

manusia hidup dalam masyarakat yang plural. 
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B. Relevansi Konsep Pendidikan Multikultural Keadilan Pada Qs-Hujurat 

Ayat 9-10 Terhadap Tujuan Pendidikan Islam. 

Pendidikan multikultural dengan ditegakkannya keadilan tujuannya 

adalah untuk mengantisipasi dengan adanya timbul suatu permasalahan 

sepertihalnya deskriminasi pendidikan, dominasi pendidikan dan permasalahan 

lainnya yang ada kaitannya dengan keadilan dalam pendidikan. 

Keadilan juga merupakan tujuan jangka pendek yang dikatakan oleh Al-

Gazali dalam pembahasan mengenai tujuan pendidikan Islam, karena keadilan 

merupakan urusan duniawi yang dihadapi oleh manusia. Manusia dalam 

menjalani kehidupan sangat membutuhkan keadilan apalagi dalam urusan 

pendidikan, umat islam dalam menuntut ilmu untuk menegakkan urusan 

keduniaan salah satunya urusan keadilan. Hal ini merupakan untuk mewujudkan 

profesionalisasi manusia untuk mengemban tugas keduniaan dengan sebaik-

baiknya. 

Keadilan harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan di dunia hal ini 

sejalan dengan tujuan pendidikan Islam sebuah proses yang dilakukan untuk 

menciptakan manusia seutuhnya, karena eksistensinya sebagai khalifah Allah di 

muka bumi. 

manusia sebagai khalifah di muka bumi ini sesuai dengan dengan tujuan 

jasmaniyah dalam pendidikan islam, sebagai khalifah manusia memiliki 

kemampuan jasmani yang bagus disamping rohani yang teguh. Dalam hal ini 

manusia harus mampu menegakkan keadilan dalam kehidupan di dunia ini. 
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Manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan menegakkan 

keadilan dengan sempurna maka terbentuklah akhlak mulia dan kepribadian yang 

utuh pada manusia itu sendiri. Karena tujuan pendidikan diarahkan kepada 

pembentukan akhlak mulia dan kepribadian yang utuh hal ini sesuai dengan 

tujuan jasmaniyah dan sosial dalam pendididikan Islam. 

 

C. Relevansi Konsep Pendidikan Multikultural Persaudaraan Pada Qs-Hujurat 

Ayat 9-10 TerhadapTujuanPendidikan Islam. 

Pendidikan multikultural dengan di eratkan Persaudaraan dengan tujuan 

untuk mewujudkan perdamaian didalam pendidikan tanpa adanya persaudaraan 

yang erat dalam pendidikan maka perdamaian tidak akan terjadi. 

Dari paparan di atas dapat difahami bahwa pendidikan multicultural 

adalah kesadaran akan dengan adanya karakteristik persaudaraan yang 

dibutuhkan oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat dalam dunia 

pendidikan. 

Dengan mempererat konsep persaudaraan bisa meningkatkan toleransi 

terhadap perbedaan-perbedaan di dalam pendidikan. Toleransi harus di 

tingkatkan karena untuk mengurangi adanya diskriminasi dalam pendidikan. Hal 

ini juga relevan dengan tujuan pendidikan yaitu dasar atau asas pendidikan secara 

umum di selenggarakan secara egaliter, demokratis, manusiawi, toleransi dan 

berdasarkan ajaran luhur lainnya. Pendidikan diselenggarakan dengan 

menghargai hak anak didik dari manapun etnis, kultur, agama, atau kondisi 
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ekonominya. Dengan meningkatkan karakteristik persaudaraan penyelenggaraan 

pendidikan bisa tercapai atau terwujudkan. 

Konsep persaudaraan juga di perlukan manusia dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari, manusia dalam menjalani hidup tidak lepas dari kondisi 

lingkungan yang bermacam-macam latar belakangnya, hal ini persaudaraan 

sangat di perlukan oleh manusia agar bisa menjalani kehidupannya. Dari situ 

dapat dilihat konsep persaudaraan relevan dengan tujuan pendidikan yaitu 

pendidikan Islam harus mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan individu 

ke arah percaturan kehidupan sosial. Adapun sebagai makhluk Allah, berarti 

tujuan pendidikan Islam harus menjamin tersosialisasi dan berkembangnya nilai-

nilai iman dalam pertumbuhan dan perkembangan individu manusia yang 

selanjutnya direalisasikan  dalam kehidupan sosial.  

Manusia bisa berkembang jika dapat menjalani kehidupannya 

dengan`lingkungan sekitarnya dan  tidak membeda bedakan latar belakang sosial, 

karena dengan menjalani kehidupan yang berbeda-beda latar belakang sosial 

maka secara otomatis kemampuan manusia akan terasah dengan sendirinya, dari 

itu konsep persaudaraan sangat di perlukan untuk berinteraksi dengan masyarat 

yang berbeda-beda latar belakangnya. Dengan berinteraksi dengan lingkungan 

yang berbeda manusia mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi 

lingkungannya hal ini selaras dengan konsep tujuan pendidikan islam yang 
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dikatakan oleh Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany
95

 mengatakan bahwa 

tujuan pendidikan Islam adalah perubahan-perubahan yang di inginkan, yang 

diusahakan dalam proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya. 

Berdasarkan tujuan tersebut, perubahan-perubahan yang di inginkan haruslah 

menyentuh tiga bidang utama, yaitu tujuan-tujuan individual, sosial, dan 

profesionalitas. Dari itu dapat dikatakan karakteristik persaudaraan dalam 

pendidikan multikultural bisa membantu terwujudnya tujuan pendidikan Islam. 

Konsep pendidikan multikultural persaudaraan juga relevan dengan 

tujuan umum pendidikan Islam yang dikatakan oleh Al-Abrasy
96

 dalam 

kajiannya tentang pendidikan Islam yaitu tujuan pendidikan adalah untuk 

mengadakan pembentukan akhlak yang mulia. Kaum muslimin dari dulu kala 

sampai sekarang setuju bahwa pendidikan akhlak adalah inti pendidikan Islam, 

dan bahwa mencapai akhlak yang sempurna adalah tujuan pendidikan yang 

sebenarnya.persaudaraan dapat meningkatkan akhlak manusia, dengan cara 

menjalin persaudaraan antar umat manusia.   Persaudaraan dapat meningkatkan 

akhlak yang mulia hal ini sesuai dengan aspek tujuan rohaniyan dan sosial, 

Tujuan pendidikan rohaniah diarahkan kepada pembentukan akhlak mulia, yang 

ini oleh para pendidik modern Barat dikategorikan sebagai tujuan pendidikan 

religius. Sedangkan tujuan sosial ditujukan dalam kerangka pembentukan 

kepribadian yang utuh. Pribadi disini tercermin sebagai al-nas yang hidup pada 
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masyarakat yang plural. Dengan menjalin persaudaraan dapat meningkatkan 

rohaniyah manusia dan dengan menjalin persaudaraan dapat juga membentuk 

kepribadian manusia. Maka persaudaraan di anggap sebagai salah satu kunci 

konsep sosial dalam Islam yang menghendaki setiap individu memerlukan 

individu lainnya dengan cara-cara tertentu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dengan berbagai penjelasan di atas, maka penelitian dalam skripsi ini 

dapat disimpulkan: 

1. Konsep pendidikan multikultural pada Qs al-Hujurat ayat 9-10 pada al-

Qur‟an dan tafsirnya Departemen Agama RI terdapat 3 konsep pendidikan 

multikultural. Konsep pendidikan multikultural tersebut diantaranya:  

a. Perdamaian, pendidikan multikultural dengan ditekankannya perdamaian 

adalah dengan tujuan permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan 

bisa terselesaikan.  

b. Keadilan, dalam pendidikan multikultural harus di tegakkan dengan bijak, 

supaya tidak timbul suatu permasalahan sepertihalnya deskriminasi 

pendidikan, dominasi pendidikan dan permasalahan lainnya yang ada 

kaitannya dengan keadilan dalam pendidikan. 

c. Persaudaraan, sepertihalnya memanusiakan manusia, persaudaraan harus 

di eratkan di dalam pendidikan multikultural karena tidak adanya 

persaudaraan maka perdamaianpun tidak akan terjadi. persaudaraan bisa 

meningkatkan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan di dalam 

pendidikan.  
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2. Relevansi pendidikan multikultural pada Qs al-Hujurat ayat 9-10 pada al-

Qur‟an dan tafsirnya Departemen Agama RI dengan tujuan pendidikan Islam 

adalah: 

a. Perdamaian, konsep perdamaian sesuai dengan konsep tujuan pendidikan 

Islam tujuan pendidikan untuk menegakkan urusan keduniaan, 

perdamaian merupakan urusan keduniaan manusia yang harus di 

tekankan dengan baik dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Konsep 

perdamaian dapat membentuk manusia yang shalih dan menciptakan 

manusia yang seutuhnya, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. 

Perdamaian dapat menjadikan manusia yang berakhlak mulia dan 

memiliki kepribadian yang utuh. Karakteristik Perdamaian juga relevan 

dengan aspek tujuan pendidikan Islam yaitu tujuan jasmaniyah dan sosial. 

b. Keadilan, konsep keadilan sesuai dengan tujuan jangka pendek yang 

dikatakan oleh Al-Gazali, keadilan merupakan urusan duniawi yang 

dihadapi oleh manusia. Keadilan harus di jalankan oleh manusia dalam 

kehidupan di dunia dengan tujuan untuk menciptakan manusia seutuhnya, 

karena eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Keadilan 

dapat membentuk akhlak mulia dan kepribadian yang utuh pada manusia 

itu sendiri. Keadilan relevan dengan tujuan jasmaniyah dan sosial dalam 

pendididikan Islam. 

c. Konsep persaudaraan relevan dengan tujuan pendidikan yaitu pendidikan 

Islam harus mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan individu ke 
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arah percaturan kehidupan sosial. Persaudaraan dapat meningkatkan 

akhlak yang mulia hal ini sesuai dengan aspek tujuan rohaniyan dan 

sosial 

 

B. Saran 

Pendidikan Islam harus mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme 

kesadaran akan dengan adanya toleransi yang dibutuhkan oleh setiap individu 

maupun kelompok masyarakat dalam dunia pendidikan. Pendidikan Islam harus 

mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti 

keragaman, keadilan dan persaudaraan. 

Dengan adanya penerapan nilai-nilai pendidikan multikultural yang 

mempunyai tujuan yang selalu sadar dengan adanya keragaman, keadilan dan 

persaudaraan, diharapkan para guru, siswa, dan masyarakat yang terlibat dalam 

pendidikan agar sadar dan bisa menerapkan dengan adanya nilai-nilai 

multikultural tersebut. Pada akhirnya, permasalahan yang dihadapi oleh 

pendidikan, bisa cepat di seleseikan. Dan tujuan pendidikan Islam bisa 

terwujudkan yaitu terciptanya manusia yang berakhlak mulia. 

Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca dalam rangka 

kesempurnaan dalam skripsi ini. Dan, semoga skripsi ini dapat menjadi konstribusi 

bagi dunia pendidikan dan masyarakat. Karena skripsi ini membahas tentang 

Konsep Pendidikan Multikultural dalam al-Qur‟an dan Relevansinya dengan 

Tujuan Pendidikan Islam (Kajian Tafsir Qs al-Hujurat ayat 9-10) maka dari itu 
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penulis mengharapkan kepada peneliti berikutnya supaya mengkaji terkait 

pendidikan multikultural dengan kajian tokoh-tokoh pendidikan multikultural 

ataupun mengkaji nilai-nilai pendidikan multikultural pada UUD 1945 dan Piagam 

Madinah, dengan tujuan untuk memperbanyak khazanah keilmuan. 
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