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ABSTRAK 

Firdaus, Sulton Toriq. 2019. Relevansi Pendidikan Multikultural terhadap 

Deradikalisasi dalam Perspektif Pendidikan Islam. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. M. Miftahul Ulum, 

M.Ag.. 

Kata Kunci: Pendidikan Multikultural, Deradikalisasi, Pendidikan Islam 

Indonesia merupakan negara majemuk dengan berbagai macam budaya, suku, 

bahasa, agama, ras, dan etnis. Keberagaman ini membuat bangsa Indonesia 

menjadi bangsa yang bersifat multikultural. Kenyataan ini bila tidak disikapi 

dengan arif dan bijak, dapat menimbulkan benturan, perselisihan dan konflik antar 

komponen bangsa. Terjadinya benturan ini sangat mungkin mengingat perbedaan 

sering kali mengantarkan pada sebuah konflik dan tindakan radikal yang anarkis. 

Maka diperlukan adanya solusi untuk mencegahnya, yaitu melalui pendidikan 

multikultural. Pendidikan multikultural merupakan wahana edukatif dalam 

merefleksikan pentingnya pemahaman akan keragaman budaya, ras, seksualitas, 

gender, etnisitas, agama, dan atau status sosial. Pendidikan multikultural telah 

menjadi motor penggerak dalam menegakkan demokratisasi, humanisme, dan 

pluralisme yang dilakukan melalui sekolah, kampus, dan institusi-institusi 

pendidikan lainnya. Melalui penanaman semangat multikultural di sekolah-

sekolah, di berbagai jenjang pendidikan ini, tak lain adalah gerakan penyadaran 

bagi generasi muda untuk memahami dan menerima kebhinnekaan 

masyarakatnya.  

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk memahami konsep pendidikan 

multikultural. (2) Untuk memahami relevansi pendidikan multikultural sebagai 

driving force deradikalisasi di kalangan pelajar. Penelitian ini menggunakan 

metode riset kepustakaan (library research) yang mengkaji Relevansi Pendidikan 

Multikultural terhadap Deradikalisasi dalam Perspektif Pendidikan Islam. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa (1) pendidikan multikultural di 

tidak terlepas dari bagian dari kurikulum itu sendiri. Internalisasi nilai-nilai 

multikultural itu sendiri akan berhasil apabila dalam merealisasikan konsep 

pendidikan multikultural sesuai dengan kaidah multikultural. Artinya program-

program yang dibentuk harus mencerminkan tujuan dari pendidikan multikultural, 

materi di dalamnya terintegrasi dengan konsep pendidikan multikultural, metode 

harus sesuai dengan pendekatan-pendekatan dalam pendidikan multikultural, 

seorang pendidik memiliki karakter kuat yang multikultural, dan desain evaluasi 

harus diarahkan kepada terbentuknya lingkungan sekolah yang multikultural. (2) 

Pendidikan multikultural sebagai ujung tombak deradikalisasi diharapkan dapat 

menampilkan perilaku pluralisme, toleransi, dan harmonisasi serta inklusifisme 

beragama. Sehinga pihak-pihak yang mensinyalir adanya radikalisme di 

lingkungan sekolah dapat tidak mendapat ruang gerak. Pada titik ini pendidikan 

multikultural sebagai driving force deradikalisasi sangat relevan bila harus 

diimplementasikan dan dikembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hari ini bangsa Indonesia dihentakkan dengan aksi-aksi radikal yang 

menewaskan banyak korban, peristiwa pemboman yang terjadi di Surabaya 

dan Sidoarjo adalah bukti adanya tindak radikalisme telah menyelimuti bangsa 

ini. Prinsip keberagaman yang kental di negara ini apabila tidak diimbangi 

dengan penerimaan dan pemahaman yang kuat maka tidak dipungkiri 

peristiwa pemboman di Surabaya dan Sidoarjo,
1
 bahkan peristiwa keji di masa 

lalu dapat terulang kembali. 

Contoh yang lebih konkret dan sekaligus menjadi pengalaman pahit 

bagi bangsa ini adalah terjadinya pembunuhan besar-besaran terhadap masa 

pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965, kekerasan 

terhadap etnis China di Jakarta pada Mei 1998, dan perang Islam-Kristen di 

Maluku Utara pada tahun 1999-2003. Rangkaian konflik itu tidak hanya 

merenggut korban jiwa yang sangat besar akan tetapi juga telah 

menghancurkan ribuan harta benda penduduk, 400 gereja, dan 30 masjid. 

Perang etnis antara warga Dayak dan Madura yang terjadi sejak tahun 1931 

hingga tahun 2000 telah menyebabkan kurang lebih 2000 nyawa manusia 

melayang sia-sia.
2
 

                                                             
1
 CNN Indonesia, “Rekapitulasi Fakta Rentetan Bom Surabaya dan Sidoarjo” Jakarta, dalam 

https://cnnindonesia.com/nasional/20180514084714/rekapitulasi-fakta-rentetan-bom-surabaya-

dan-sidoarjo 
2
M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Undarstanding untuk Demokrasi 

dan Keadilan (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 4. 
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Seringnya konflik dan permasalahan yang mucul dari sisi keagamaan 

dewasa ini menyebabkan meluasnya aksi-aksi radikalisme yang menjurus 

kepada aksi terorisme terhadap individu bahkan beberapa golongan yang 

dirasa tidak satu paham. Aksi-aksi seperti inilah yang memicu terganggunya 

perdamaian dan ketenangan di masyarakat luas. Apabila tidak ada penggerak 

yang mampu menstabilkan keadaan ini maka kerugian tidak hanya muncul 

pada diri individu tetapi juga kelompok bahkan bangsa dan negara juga turut 

dirugikan. 

Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya 

perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem di masyarakat 

sampai akarnya. Bila perlu menggunakan cara-cara kekerasan. Radikalisme 

menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau 

semua aspek kehidupan masyarakat. Tentu saja melakukan perubahan 

(pembaruan) merupakan hal yang wajar dilakukan bahkan harus dilakukan 

demi menuju masa depan yang lebih baik. Namun perubahan yang sifatnya 

revolusioner sering kali “memakan korban” lebih banyak sementara 

keberhasilannya tidak sebanding.
3
 

Kemajemukan, keanekaragaman, serta kebermacam-macaman 

masyarakat dan kebudayaan di Indonesia merupakan kenyataan sekaligus 

keniscayaan, sejak dulu sebelum terbentuk negara-bangsa. Ini harus kita akui 

secara jujur, terima dengan lapang dada, resapi dengan penuh kesadaran, 

kelola rawat dengan cermat, dan jaga dengan penuh sukacita. Bukan harus kita 

                                                             
3
Zuly Qodir, Radikalisme Agama di Indonesia: Pertautan Ideologi Politik Kontemporer dan 

Kekuasaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 116. 
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tolak, pungkiri, abaikan, sesalkan, biarkan, dan ingkari hanya karena 

kemajemukan dan keanekaragaman ternyata telah menimbulkan ekses negatif 

dan resiko kritis belakangan ini, antara lain benturan masyarakat dan 

kebudayaan lokal di pelbagai tempat di Indonesia.
4
 

Persoalan mendasar bagi perwujudan kultural Islam adalah belum 

tergeraknya modal kultural ini sebagai sebuah gerakan. Ia hanya terhenti 

sebagai cara hidup, yang sering dijalani tanpa kesadaran. Ini terjadi karena 

kultur memang memberikan kenyamanan normatif pada level sosial hingga 

tak memerlukan refleksi pada level individu. Pada titik inilah perumusan suatu 

pendidikan kultural Islam penting untuk menggerakkan modal kultural ini agar 

terwujud pergerakan sosial.
5
 

Pendidikan menjadi salah satu kunci penting sebagai instrumen 

membangun peradaban manusia dan bangsa. Keberadaannya masih diyakini 

mempunyai peran besar dalam membentuk karakter individu-individu yang 

dididiknya, dan mampu menjadi guiding light bagi generasi muda penerus 

bangsa. Hal tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa salah satu fungsi 

pendidikan adalah untuk meninangkatkan keberagaman peserta didik dengan 

keyakinan agama sendiri, dan memberikan kemungkinan keterbukaan untuk 

mempelajari agama lain sebatas untuk menumbuhkan sikap toleransi.
6
 Dalam 

proses pendidikan, tujuan pendidikan merupakan kristalisasi nilai-nilai yang 

                                                             
4

Rasiyo, Berjuang Membangun Pendidikan Bangsa; Pijar-pijar Pemikiran dan 

Tindakan(Malang: Pustaka Kayu Tangan, 2005), 47. 
5

Syaiful Arif, Deradikalisasi Islam: Paradigma dan Strategi Islam Kultural (Depok: 

Koekoesan, 2010), 107. 
6
Syamsul Arif, Islam dan Pendidikan Pluralisme, Menampilkan wajah Islam Toleran Melalui 

Kurikulum PAI Berbasis Kemajemukan, 
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ingin diwujudkan ke dalam pribadi murid. Oleh karena itu rumusan tujuan 

pendidikan bersifat komprehensif, mencakup semua aspek, dan terintegrasi 

dalam pola kepribadian yang ideal.
7
 

Multikulturalisme sebagai realitas kemanusiaan telah ada sepanjang 

millenium kedua dan semakin meningkat intensitas dan eksistensinya pada 

awal millenium ketiga.Multikulturalisme sebagai adalah realita yang nyata 

karena berbagai kelompok manusia telah menciptakan kulturnya sendiri. Dan 

kultur itu sendiri merupakan bagian dari hidup semua komunitas manusia dan 

sejarahnya di muka bumi. Kultur sudah eksis jauh semenjak komunitas 

manusia terisolir satu sama lain dalam masa yang cukup panjang hingga 

kemudian  komunitas-komunitas itu berinteraksi dan mulai beradaptasi dengan 

lingkungan dan kultur yang berbeda.
8
 

Namun multikulturalisme dalam pengertian yang lebih sesuai dan 

diterima untuk kebutuhan kontemporer adalah  bahwa orang-orang dari 

berbagai kebudayaan yang beragam secara permanen hidup berdampingan 

satu dengan yang lainnya; banyak versi multikulturalisme menekankan pada 

pentingnya belajar tentang kebudayaan-kebudayaan lain, mencoba memahami 

mereka secara penuh dan empatik; multikulturalisme mengimplikasikan suatu 

keharusan untuk mengapresiasi kebudayaan-kebudayaan lain, dengan kata lain 

menilainya secara positif. Multukulturalisme muncul kapan dan di manapun 

ketika perdagangan dan kaum diaspora yang hidup darinya menjadi penting, 

                                                             
7
Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoretis dan Pemikiran Tokoh (Bandung: Remada 

Rosdakarya, 2014), 10. 
8
Zakiyuddin Baidhawy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural (Jakarta: Erlangga), 4-

5. 
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dan ini menghendaki saling adaptasi  sehingga semua kelompok memperoleh 

kemajuan dari pertukaran yang sifatnya material dan manufaktural maupun 

kultural berupa gagasan-gagasan dari berbagai penjuru dunia. Pemahaman 

tentang multikulturalisme sebagai “hidup berdampingan” (cheek by jowl) yang 

menyebabkan sebagian orang hidup bertetangga atau sangat dekat dengan 

mereka yang memiliki kepercayaan, perilaku, kebiasaan, dan penampilan 

lahiriah yang sama sekali berbeda, mempunyai akibat-akibat positif sekaligus 

negatif. Satu keuntungan nyata adalah akses terhadap kebutuhan-kebutuhan, 

keterampilan-keterampilan, dan sistem pengetahuan atau seni baru.
9
 

Agar bisa memahami kesatuan (unity) yang indah, maka lapis fisik-

biotik itu harus ditembus sehingga ditemukan realitas substansial yang 

samadan indah. Demikian misalnya, dibalik realitas keragaman fisik-biotik 

agama-agama ditemukan keindahan-keindahan rasa religiusitas dan 

spiritualitas. Ini berarti kebhinekaan, keragaman, atau pluralitas tidak mesti 

ditiadakan, dijauhi, apalagi diterima sebagai beban, sebaliknya mesti diterima 

sebagai karunia yang mesti dialami, dirasakan, sehingga dapat dipahami dan 

dimaknai secara kreatif. Pemaknaan kreatif yang dimaksud adalah 

memandang keragaman budaya sebagai peluang terciptanya lingkungan yang 

memungkinkan semua orang sama-sama meningkatkan harkat 

kemanusiaannya kendati berbeda-beda. Layaknya sebuah orkesta yang banyak 

                                                             
9
Ibid., 5. 
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alat musik dengan suara yang saling berbeda namun tetap menjadi satu paduan 

komposisi yang merdu dan indah.
10

 

Bahkan keragaman budaya tersebut, menjadi tempat pembelajaran bagi 

setiap individu dari berbagai budaya yang berbeda-beda yang akan melahirkan 

tingkah laku sosial, menyepakati norma dan nilai-nilai bersama, membangun 

sebuah struktur kelembagaan. Sehingga dalam masyarakat multikultural selalu 

terjadi interaksi yang dinamis diantara individu-individu yang merupakan 

proses transaksi pengetahuan dan pengalaman yang digunakan oleh anggota 

masyarakat untuk menginterpretasikan pandangan dunia mereka yang berbeda 

untuk menuju ke arah kebaruan budaya.
11

 

Pentingnya pemahaman mengenai multikulturalisme dalam 

membentuk dan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara terutama 

bagi negara-negara yang mempunyai kemiripan atau kesamaan aneka ragam 

budaya masyarakat seperti Indonesia, maka pendidikan multikulturalisme ini 

jelas menjadi salah satu kebutuhan mendasar setiap subyek sosial dan bangsa 

ini, yang harus diselenggarakan dan dikembangkan. Pelaksanaan pendidikan 

multikultural diharapkan mampu mencapai suatu kehidupan yang damai, 

harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang 

diamanatkan dalam sebuah konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
12

 

Beberapa alasan pelaksanaan multikultural menjadi isu penting dalam 

upaya pembangunan kebudayaan di Indonesia. Diantara alasan yang 

                                                             
10

Ali Maksum, Sosiologi Pendidikan (Malang: Madani, 2016), 242. 
11

Ibid.,243. 
12

A. Rodly Makmun, Pendidikan Multikultural di SMK Negeri 1 Geger Kabupaten Madiun 

Studi Penanaman Nilai-nilai Multikultural pada Vokasional dan Pendidikan Agama Islam 

(Ponorogo: STAIN PRESS, 2016), 25-26. 
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dikemukakan adalah: pertama, secara alami atau kodrati, manusia diciptakan 

Tuhan dalam keanekaragaman kebudayaan, dan oleh karena itu pembangunan 

manusia harus memperhatikan keanekaragaman budaya tersebut. Kedua, 

ditengarai terjadi konflik sosial yang bernuansa suku, agama, dan ras yang 

melanda negeri ini berkaitan erat dengan masalah kultur atau ketidakpastian 

sebagian elemen masyarakat dalam mengadaptasikan dirinya terhadap 

keragaman kultural. Ketiga, pemahaman terhadap multikulturalisme 

merupakan kebutuhan bagi manusia untuk menghadapi dan menjawab 

tantangan global di masa mendatang. Oleh karena itu, pendidikan 

multikultural memiliki dua tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa 

Indonesia untuk menghadapi arus besar budaya luar di era globalisasi dan 

menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya dan 

aspek-aspek lainnya.
13

 Pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai 

konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua 

peserta didik tanpa memandang gender dan kelas sosial, etnik, ras, agama, dan 

karakteristik kultural mereka untuk belajar di dalam kelas.
14

 

Pada akhirnya pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk 

mengajarkan keragaman (teaching diversity). Pendidikan multikultural 

menghendaki rasionalisasi etis, intelektual, sosial dan pragmatis secara inter-

relatif: yaitu mengajarkan ideal-ideal inklusivisme, pluralisme dan saling 

menghargai semua orang – dan kebudayaan merupakan imperatif humanistik 

yang menjadi prasyarat bagi kehidupan etis dan partisipasi sipil secara penuh 

                                                             
13

Ibid., 26. 
14

Abdullah Aly, Pendidikan Multikultural: Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren 

Modern Islam Assalam Surakarta (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 105. 
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dalam demokrasi multikultural.
15

 Adanya pendidikan multikultural akan 

menciptakan lingkungan masyarakat khususnya lingkungan pelajar sebagai 

generasi penerus bangsa memiliki kecenderungan pengembangan sikap 

toleransi terhadap perbedaan-perbedaan ras, agama, dan budaya serta 

merupakan wadah untuk menerjemahkan nilai-nilai, gagasan, sikap, dan 

tindakan sosial yang mencerminkan kehidupan bermoral dan bermartabat 

sebagai poros utama driving force deradikalisasi. 

Oleh karena itu, hal terpenting yang perlu dicatat dalam pendidikan 

multikultural ini adalah, seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai 

dan mampu secara professional mengajarkan mata pelajaran atau mata kuliah 

yang diajarkannya. Lebih dari itu seorang pendidik juga harus mampu 

menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, 

humanisme, dan pluralisme.
16

 

Melihat realita sebagaimana tercantum di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian kepustakaan dengan judul “RELEVANSI 

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL TERHADAP DERADIKALISASI 

DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM”. Dengan demikian sebagai 

penerus generasi bangsa yang dihadapkan dengan kondisi masyarakat yang 

plural dapat tercipta rasa penerimaan dan pemahaman akan kebudayaan dan 

kepercayaan yang berbeda. 

 

 

                                                             
15

Baidhawy, Pendidikan Agama, 7. 
16

Yaqin, Pendidikan Multikultural, 5. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep pendidikan multikultural? 

2. Bagaimana relevansi pendidikan multikultural sebagai driving force 

deradikalisasi di kalangan pelajar? 

 

C. Tujuan Penelitaian 

1. Untuk memahami konsep pendidikan multikultural. 

2. Untuk memahami relevansi pendidikan multikultural sebagai driving force 

deradikalisasi di kalangan pelajar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. Sebagaimana yang akan dihasilkan dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan pendidikan sebagai 

implemantasi pendidikan multikultural. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan ajang untuk menanamkan 

nilai-nilai, gagasan, sikap, dan tindakan sosial yang mencerminkan 

kehidupan bermoral dan bermartabat sebagai poros utama driving 

force deradikalisasi. 
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b. Bagi Peserta Didik 

Bagi siswa, penelitian ini mampu memupuk rasa toleransi di kalangan 

pelajar khususnya terhadap siswa yang memiliki perbedaan ras, agama, 

dan budaya agar terhindar dari sikap radikal. 

c. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai driving force deradikalisasi yang mulai muncul di kalangan 

pelajar. Lembaga pendidikan harus mampu menciptakan kondisi ideal 

jika dihadapkan pada perberdaan yang menonjol dari adanya berbagai 

ras, agama, dan budaya. 

d. Peneliti yang akan datang 

Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan pendidikan multikultural serta menjadi 

bahan kajian lebih lanjut. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Di samping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

ini, penulis juga melakukan penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan 

masalah yang dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang jadi acauan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Fajar Kurniawan (2015) berjudul Pemikiran H. A. R Tilaar tentang 

pendidikan multikultural dalam Perspektif Pendidikan Islam. Dari 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
17

 

                                                             
17

Fajar Kurniawan, Pemikiran H. A. R Tilaar Tentang Pendidikan Multikultural Dalam 

Perspektif Pendidikan Islam (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2015). 
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a. 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 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. 

b. 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. 

c. Dalam implikasi konsep dasar multikultural yang terdiri dari lima pilar 

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

2. Ismail Fuad (2009) berjudul Konsep Pendidikan Multikultural dalam 

Pendidikan Islam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
18

 

a. Tujuan besar pendidikan multikultural adalah mewujudkan sebuah 

bangsa yang kuat, maju, adil, makmur dan sejahtera tanpa ada 

diskriminasi dan dikotomisasi. Semua komponen harus bersatu pada 

membangun kekuatan secara bersama-sama, sehingga tercapai 

kemakmuran bersama, memiliki harga diri yang tinggi dan dihargai 

                                                             
18

Ismail Fuad, Konsep Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Islam (Skripsi: UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009). 



13 
 

 
 

oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Tujuan itu bias diwujudkan oleh 

pendidikan Islam. Konsep pendidikan multikultural dalam kerangka 

pendidikan Islam, bisa terwujud dengan proses usaha dan upaya yang 

panjang dan berkesinambungan. Keduanya sangat relevan dan 

akomdatif dengan issue-issue pluralisme dan demokrasi. Ini bisa 

ditelusuri dari prinsip-prinsip dasar pendidikan multikultural dan 

pendidikan Islam yang sangat relevan. Keduanya memandang tinggi 

terhadap HAM dan punya komitmen kuat merealisasikannya. 

Keduanya juga pro (mendukung) terhadap kesetaraan dan persamaan 

derajat manusia, kelompok manusia, kelompok suku bangsa, kelompok 

bangsa untuk hidup beradasarkan kebudayaan sendiri secara bebas dan 

terkendali. Akomodatif dan terbuka dengan prinsip pluralisme, dalam 

Islam banyakditemukan dalam al-Qur‟an, QS. al-Hujurat: 13), Q.S. Ali 

Imran: 64, Q.S. al-Maidah: 8, QS. Ar-Rum : 22, QS. Al-Maidah : 48, 

QS. Hud : 118-119, QS. al-Syura : 8, QS. al-Maidah : 37, QS. Al-

Mumtahanah : 8-9, dan al-Baqarah : 256. Pun dilihat dari tujuan 

pendidikannya, baik konsep pendidikan multikultural maupun 

pendidikan Islam memiliki dua sisi teoritis sebagaimana diatas. Tujuan 

pendidikan multikultural berorintasi kemasyarakatan yang 

menganggap pendidikan sebagai sarana utama dalam menciptakan 

rakyat yang baik, baik untuk sistem pemerintahan demokratis. Ia juga 

berorientasi kemasyarakatan, kenegaraan mencakup hubungan 



14 
 

 

pendidikan dan perubahan sosial, tatanan ekonomi, politik, dan negara 

di era global-multikultural. 

b. Di Indonesia, tujuan pendidikan multikultural tersebut diproyeksikan 

dengan konsep manusia Indonesia cerdas yang memiliki ciri sebagai 

profil manusia yang bermoral dan beriman, kecerdasannya tidak untuk 

korupsi, inklusif, tidak membenarkan apa yang dimilikinya, cita-

vitanya, agamanya, ideologi politiknya untuk dipaksakan kepada orang 

lain. Mereka memiliki sikap dan tingkah laku yang baik. Cerdik-

pandai dalam kognitif, energik-kreatif dalam ranah motorik, responif 

terhadap masyarakat-demokratis, daya guna (skilled), akhlak mulia 

(moral, religius), sopan santun (civillized). Dari pemaparan di atas, 

tujuan pendidikan multikultural merapatkan diri dalam ranah kognitif, 

afektif maupun psikomotorik. Dengan manusia Indonesia cerdas 

diharapkan akan dapat membangun bangsa ke depan di era global-

multikultural. 

c. Dalam konsep pendidikan Islam, manusia cerdas termanifestasikan 

sebagai insan kamil. Yakni manusia yang paripurna, memiliki budi 

pekerti luhur dan akhlak, manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah. Insan kamil adalah adalah gambaran manifestasi manusia yang 

mampu menunaikan tugas dan kewajibannya selaku mahluk Allah 

sebagai khalifah di muka bumi, mampu menjalankan dan membangun 

tugas-tugas kemasyarakatan, kebangsaan, keagamaan secara bersama-

sama membangun peradaban Islam, dan tugas-tugas dalam 
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membangun kehidupan bersama secara integral dengan sebaik-baiknya 

sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan menurut al-Qur‟an dan al-

Sunah. 

d. Selanjutnya, implementasi pendidikan Islam multikultural dapat 

diwujudkan tidak hanya dalam ranah pendidikan formal, ia bisa 

mengambil tempat dalam pendidikan non-formal, keluarga maupun 

lingkup masyarakat yang lebih luas. Tentunya dengan proses yang 

panjang dan berksinambungan disamping juga dengan perbaikan dan 

penyusunan sistem yang lebih komperhensif dalam kurikulum, sarana-

prasarana, model pembelajaran hingga kompetensi pendidik harus 

disesuaikan dengan cita-cita ini. 

3. Nurul Rukayah (2018) berjudul Pendidikan Multikultural di Sekolah 

Dasar. Dari penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
19

 

a. Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan 

pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-

perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, 

agama, bahasa, gender, klas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar 

proses belajar menjadi efektif dan mudah. Konsep pendidikan 

multikultural termaktub dalam undang-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 

                                                             
19

Nurul Rukayah, Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar (Skripsi: IAIN Ponorogo, 

2018). 
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prinsip penyelenggaraan Pendidikan Nasional, sebagaimana yang 

termaktub pada Bab III pasal 4: “Pendidikan diselenggarakan secara 

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, 

dan kemajemukan bangsa”. 

b. Pendidikan multikultural perlu ditanamkan di Sekoah Dasar. Hal ini 

mengingat sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan formal yang 

menjadi peletak dasar pertama bagi peserta didik untuk mengikuti 

jenjang selanjutnya.Untuk menghasilkan warga negara yang baik perlu 

internalisasi dan integrasi nilai-nilai multikultural dalam diri 

seseorang. Nilai-nilai yang sudah terinternalisasi dan terintegrasi 

dalam diri seseorang akhirnya akan membentuk struktur kepribadian 

dasar (personality structure). Struktur kepribadian dasar yang telah 

diletakkan dalam masa kanakkanak bersifat relatif statis selama hidup. 

c. Dalam penanaman nilai-nilai multikultural seorang pendidik harus 

mengetahui kurikulum multikultural yang meliputi: kompetensi, 

materi, proses serta evaluasinya. Selain itu, untuk menciptakan proses 

yang demokratis, pendidik harus memiliki kompetensi multikultural. 

Keberhasilan pendidikan multikultural dapat dilihat apabila dalam 

penyelenggaraan pendidikan berhasil membentuk sikap siswa saling 

toleran tidak bermusuhan dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh 

perbedaan budaya, suku, bahasa, adat istiadat atau lainnya. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini 

adalah penelitian kualitatif (qualitative research), yaitu penelitian yang 

diajukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. Adapun yang diteliti dalam karya ilmiah ini 

adalah Relevansi Pendidikan Multikultural terhadap Deradikalisasi dalam 

Perspektif Pendidikan Islam. 

Karena didasarkan pada data-data kepustkaan, maka penelitian ini 

dapat diklasifikasikan dalam jenis penelitian kajian pustaka (library 

research), yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelitian kritis dan 

mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan pustaka 

tersebut dapat berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan 

penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, terbitan-

terbitan resmi pemerintah, atau lembaga-lembaga lain.
20

 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Pohan mengungkapkan bahwa data adalah fakta, informasi, 

atau keterangan. Keterangan yang merupakan bahan baku dalam 

penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah atau bahan untuk 

                                                             
20

 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Buku 

Pedoman Penulisan SkripsiKuantitatif, Kualitatif, Library, dan PTK Edisi Revisi (Ponorogo: 

2017), 57-58. 
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mengungkapkan suatu gejala. Mengingat ia masih berwujud bahan 

baku, bahan itu perlu diolah terlebih dahulu agar dapat berguna sebagai 

alat pemecahan masalah atau guna merumuskan kesimpulan-

kesimpulan penelitian.
21

 

b. Sumber Data 

1) Sumber data primer 

Sumber primer atau data tangan pertama adalah sumber data pokok 

yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Dalam 

hal substansi pemikiran tokoh misalnya, sumber primer adalah 

sejumlah karya tulis yang ditulis langsung oleh objek yang 

diteliti.
22

 Sumber data primer dalam hal ini merupakan bahan 

utama atau rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian 

untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian tersebut. 

adapun sumber primer yang digunakan penulis adalah buku karya 

Yaya Suryana dan Rusdiana: Pendidikan Multikultural: Suatu 

Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa (Bandung: Pustaka Setia, 2015) 

2) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang 

diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti 

dari subjek penelitiannya
23

Sumber data sekunder merupakan 

sumber data pendukung atau tambahan yang dijadikan rujukan 

                                                             
21

 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan (Jakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), 64. 
22

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 152. 
23

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 
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dalam mengadakan penelitian. Data ini bertujuan mendukung data 

primer, namun demikian data sekunder bukan berarti tidak utama 

tetapi diposisikan sebagai penambah dan atau pembanding sumber 

data primer. Jadi sumber data sekunder merupakan buku-buku 

yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya: 

a) M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural Cross-Cultural 

Undarstanding untuk Demokrasi dan Keadilan (Yogyakarta: 

Pilar Media, 2005) 

b) Zuly Qodir, Radikalisme Agama di Indonesia: Pertautan 

Ideologi Politik Kontemporer dan Kekuasaan (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2014) 

c) Rasiyo, Berjuang Membangun Pendidikan Bangsa; Pijar-pijar 

Pemikiran dan Tindakan(Malang: Pustaka Kayu Tangan, 2005) 

d) Syamsul Arif, Islam dan Pendidikan Pluralisme, Menampilkan 

wajah Islam Toleran Melalui Kurikulum PAI Berbasis 

Kemajemukan 

e) Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoretis dan 

Pemikiran Tokoh (Bandung: Remada Rosdakarya, 2014) 

f) Zakiyuddin Baidhawy, Pendidikan Agama Berwawasan 

Multikultural (Jakarta: Erlangga, 2012) 

g) Ali Maksum, Sosiologi Pendidikan (Malang: Madani, 2016) 

h) Rodly Makmun, Pendidikan Multikultural di SMK Negeri 1 

Geger Kabupaten Madiun Studi Penanaman Nilai-nilai 
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Multikultural pada Vokasional dan Pendidikan Agama Islam 

(Ponorogo: STAIN PRESS, 2016) 

i) Syaiful Arif, Deradikalisasi Islam: Paradigma dan Strategi 

Islam Kultural (Depok: Koekoesan, 2010) 

j) Abdullah Aly, Pendidikan Multikultural: Telaah terhadap 

Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) 

k) Muhyidin Sutrisno dan Albarobis, Pendidikan Islam Berbasis 

Problem Sosial (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) 

l) S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif 

(Bandung: Tarsito, 2003) 

m) M. Amin Abdullah, Pendidikan Agama Era Multikultural-

Multireligius (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban 

(PSAP) Muhammadiyah, 2005) 

n) Akbar S. Ahmed, Posmodernisme: Bahaya dan Harapan bagi 

Islam, terj. M. Sirozi (Bandung: Mizan, 1993) 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode 

dokumentasi atau teks, yang merupakan kajian yang menitikberatkan pada 

analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.
24

 Dalam 

hal ini penulis mengumpulkan berbagai macam dokumen yang diperoleh 

melalui penelusuran, buku, artikel dan jurnal ilmiah atau yang sejenisnya. 

                                                             
24

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 153. 
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Penelusuran data diprioritaskan pada jenis data yang fokus dengan 

penelitian, dalam hal ini sesuai dengan judul yang akan diteliti adalah 

buku yang berkaitan tentang pendidikan multikultural dan radikalisme, 

serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian ini, 

baik berupa buku, artikel dan jurnal ilmiah. 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah pengumpulan data selesai, maka data tersebut dianalisis 

menggunakan metode content analysis, teknik penelitian untuk 

mengumpulkan inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih dengan 

memperhatikan konteksnya. Menurut Guba dan Lincoln yang dikutip 

Moleong, content analysis atau analisis isi adalah teknik penelitian untuk 

keperluan mendeskripsikan (dokumen/teks) secara objektif dan 

sistematis.
25

 Teknik tersebut dapat dilakukan melalui pengolahan data 

dengan cara pemilahan tersendiri berkaitan denganpembahasan dari 

beberapa gagasan atau pemikiran tokoh yang kemudian dideskripsikan, 

dibahas dan dikritik. Selanjutnya dikategorikan (dikelompokkan) dengan 

data yang sejenis dan dianalisa isinya secara kritis guna mendapatkan 

formulasi yang konkrit dan memadai sehingga pada akhirnya dijadikan 

sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari 

rumusan masalah.
26

 

Dalam penelitian ini, content analysis digunakan untuk 

menganalisis data yang diperoleh dari sumber data primer maupun 

                                                             
25

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

220. 
26

 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2003), 128. 



22 
 

 

sekunder yang berkaitan dengan pendidikan multikultural dan radikalisme 

di kalangan pelajar dan menganalisis datanya. Hasil akhir dari analisis ini 

adalah diperolehnya relevansi pendidikan multikultural sebagai driving 

force deradikalisasi di kalangan pelajar. Dalam hal ini, peneliti akan 

melalui tiga fase analisis data. Pertama, fase reduksi data (data reduction). 

Dalam fase ini, peneliti memilih dan memilah data yang dihasilkan dari 

pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian dan 

rumusan masalah. Kedua, fase penyajian data (data display). Dalam fase 

ini, peneliti menyajikan atau memaparkan data yang diperoleh pada fase 

pertama sesuai dengan rumusan masalah dan sub pokok pembahasannya 

agar dapat dipahami secara sistematis. Ketiga, fase analisis data. Dalam 

fase ini, peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah 

disajikan secara deskriptif kualitatif. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudaah penulisan laporan hasil penelitian dan agar 

dapat dicerna dengan mudah dan sistematis, maka peneliti menyusun 

sistematika pembahasan dengan mengelompokkannya menjadi lima bab yang 

masing-masing bab terdiri sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. 

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan. Bab ini penulis akan 

memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi ini mulai dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, pendekatan penelitian, analisis data serta sistematika 

pembahasan yang menjadi akhir bab ini. 
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Pada bab kedua, berisi tentang tinjauan umum konsep pendidikan 

konsep pendidikan Islam. 

Bab ketiga, berisi tentang penjelasan tinjauan umum konsep 

pendidikan konsep pendidikan multikultural. 

Bab keempat, berisi tentang relevansi konsep pendidikan multikultural 

sebagai driving force deradikalisasi di kalangan pelajar. 

Dan terakhir bab lima, berisi tentang penutup. Bab ini merupakan bab 

terakhir dalam skripsi ini yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran. 



 

24 
 

BAB II 

PENDIDIKAN ISLAM 

 

A. Pengertian Pendidikan Islam 

Dilihat dari sudut etimologis, istilah pendidikan Islam sendiri terdiri 

atas dua kata, yakni “pendidikan” dan “Islam”. Apa yang dimaksud dengan 

pendidikan? Dalam konteks keislaman, definisi pendidikan sering disebut 

dengan berbagai istilah, yakni al-tarbiyah, al-ta‟lim, danal-ta‟dib. Setiap 

istilah tersebut memiliki maksna yang berbed-beda, hal ini dikarenakan 

perbedaan konteks kalimatnya dalam penggunaan istilah tersebut. akan tetapi 

dalam keadaan tertentu semua istilah itu memiliki makna yang sama, yakni 

pendidikan.
27

 

Dalam al-Qur‟an tidak ditemukan kata al-tarbiyah, namun terdapat 

istilah lain seakar dengannya, yaitu al-rabb, murabby, yurby, dan rabbaniy. 

Sedangkan dalam Hadis hanya ditemukan kata rabbaniy. Menurut Abdul 

Mujid masing-masing tersebut sebenarnya memiliki kesamaan makna, 

walaupun dalam konteks tertentu memiliki perbedaan.
28

 

a. Rabba, yarbu, tarbiyah: yang memiliki makna “tambah” (zad) dan 

“berkembang” (nama). Pengertian ini jug didasarkan Q.S ar-Rum ayat 39: 

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 

harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah”. Artinya 

pendidikan (tarbiyah) merupakan proses menumbuhkan dan 

                                                             
27

 Gunawan, Pendidikan Islam, 1-3 
28

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 14. 
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mengembangkan apa yang ada pada diri peserta didik baik secara fisik, 

psikis, sosial, maupun spiritual. 

b. Rabba, yurbi, tarbiyah: yang bermakna “tumbuh” (nasya‟a) dan menjadi 

besar atau dewasa (tara‟ra‟a). Artinya pendidikan (tarbiyah) merupakan 

usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik baik secara 

fidik, psikis, sosial, maupun spiritual. 

c. Rabba, yarbu, tarbiyah: yang memiliki makna memperbaiki (ashlaha), 

menguasai urusan, memelihara dan merawat, memperindah, memberi 

makan, mengasuh, memiliki, mengatur, menjaga kelestarian maupun 

eksistensinya. Artinya pendidikan (tarbiyah) merupakan usaha untuk 

memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengatur kehidupan 

peserta didik agar ia dapat survive lebih baik dalam kehidupannya.
29

 

Istilah lain dari pendidikan adalah ta‟lim merupakan masdar „allama 

yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, 

pengetahuan, dan keterampilan. Penunjukan kata ta‟lim pada pengertian 

pendidikan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 31: 

                              

            

 

Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat 

lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu 

jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" 

 

                                                             
29

 Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), 13. 
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Berdasarkan pengertian yang ditawarkan dari kata ta‟lim dan ayat di 

atas, terlihat pengertian pendidikan yang dimaksudkan mengandung makna 

yang terlalu sempit. Pengertian ta‟lim hanya sebatas proses pentransferan 

seperangkat nilai antar manusia. Ia hanya dituntut untuk menguasai nilai yang 

ditransfer secara kogniti dan psikomotorik, akan tetapi tidak dituntut pada 

domain afektif. Ia sekedar hanya memberitahu, tidak mengandung arti 

pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali kemungkinan ke arah 

pembentukan kepribadian yang disebabkan pemberian pengetahuan.
30

 

Kata ta‟lim dalam arti pengajaran yang merupakan bagian dari 

pendidikan banyak digunakan untuk kegiatan pendidikan yang bersifat non 

formal, seperti majelis taklim yang saat ini sangat berkembang dan variasi, 

yaitu ada majelis taklim yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu di kampung, ada 

majelis taklim di kalangan masyarakat elit, di kantoran, hotel, dan tempat 

kajian keagamaan.
31

 

Kata al-Ta‟dib berasal dari addaba, yuaddibu, ta‟diban yang dapat 

berarti education (pendidikan), discipline (disiplin, patuh, dan tunduk pada 

aturan), punishment (peringatan atau hukuman), dan chastisement (hukuman-

penyucian). Kata al-Ta‟dib berasal dari kata adab yang berarti beradab, 

bersopan santun, tata krama, adab dan budi pekerti, akhlak, moral, dan etika.
32

 

Kata al-Ta‟dib dalam arti pendidikan, sebagaimana disinggung di atas, 

ialah kata yang dipilih al-Naquib al-Attas. Dalam hubungan ini, ia 

mengartikan al-Ta‟dib sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara 
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 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, 14-15. 
31

 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2010), 13. 
32
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berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang 

tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing 

ke arah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan Tuhan. 
33

 Melalui 

kata al-Ta‟dib ini al-Attas ingin menjadikan pendidikan sebagai sarana 

transformasi nilai-nilai akhlak mulia yang bersumber pada ajaran agama ke 

dalam diri manusia, serta menjadi dasar bagi terjadinya proses islamisasi ilmu 

pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan ini menurutnya perlu dilakukan 

dalam rangka membendung pengaruh materialisme, sekulerisme, dan 

dikotomisme ilmu pengetahuan yang dikembangkan dari oleh Barat.
34

 

Dan berikut penulis paparkan pendapat beberapa para ahli tentang 

pendidikan islam di antaranya:
35

 

a. Azyumardi Azra menyatkan bahwa, dalam konteks Islam. Pengertian 

pendidikan dengan seluruh totalitasnya inheren dalam istilah tarbiyah, 

ta‟lim, dan ta‟dib yang harus dipahami secara bersama-sama. Ketiga 

istilah itu mengandung makna yang amat dalam menyangkut manusia, 

masyarakat dan lingkungannya yang dalam hubungannya dengan Tuhan 

sekaligus berkaitan satu sama lain. Istilah-istilah itu, menurut Azra, 

sekaligus menjelaskan lingkup pendidikan Islam: informal, formal, dan 

nonformal.  

b. Hasan Langgulung, pendidikan Islam merupakan suatu proses penyiapan 

generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan 
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nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal 

di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Artinya, pendidikan Islam tidak 

bisa bisa dimaknai transfer of knowledge, akan tetapi transfer of value 

serta berorientasi dunia akhirat (teosentris dan antroposentris).  

c. Zakiyah Dradjat, memaknai pendidikan Islam sebagai proses untuk 

mengembangkan fitrah manusia, sesuai dengan ajarannya (pengaruh dari 

luar).  

d. Naquib al-Attas, menekankan pendidikan Islam sebagai proses untuk 

membentuk kepribadian muslim.  

e. Yusuf Qardhawi, memaknai pendidikan Islam sebagai pendidikan manusia 

seutuhnya, akal dan hatinya, ruhani dan jasmaninya, akhlak dan 

keterampilannya.  

f. Abdurrahman an-Nahlawi menyimpulkan bahwa pendidikan islam terdiri 

dari empat unsur, yaitu:  

1) Menjaga dan memelihara fitrah 

2) Mengembangkan seluruh potensi.  

3) Megarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kesempurnaan.  

4) Dilaksanakan secara bertahap.  

 

B. Sumber-sumber Pendidikan Islam 

1. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah kitab suci agama Islam. Al-Qur‟an diwahyukan 

Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat 

Jibril. Al-Qur‟an diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai 
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pedoman hidup umat manusia sekaligus penyempurna ajaran agama 

sebelumnya. Ajaran agama sebelum Islam itu adalah ajaran agama Nabi 

Daud dengan kitab Zaburnya, Musa dengan kitab Tauratnya, dan Isa 

dengan Injilnya. Kitab ini terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. 

Ayat al-Qur‟an pertama diturunkan pada 17 Ramadhan tahun ke-41 setelah 

kelahiran Nabi Muhammad SAW atau lebih tepatnya 6 Agustus 610 

Masehi . Al-Qur‟an pertama kali diturunkan di Gua Hira ketika Nabi 

Muhammad SAW sedang ber-khalwat. Al-Qur‟an diturunkan secara 

berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ayat pertama yang 

turun adalah al-Alaq 1-5 dan ayat terakhir adalah al-Maidah ayat 3.
36

 

Al-Qur‟an diturunkan oleh Allah SWT dengan fungsi antara lain 

menjadi petunjuk, menjelaskan perbedaan antara yang hak dan yang batil, 

wasit atau hakim yang memutuskan berbagai perkara dalam kehidupan, 

keterangan atas semua perkara, obat penenang dan penyembuh jiwa, serta 

rahmat bagi seluruh alam.
37

 Umat islam sebagai suatu umat yang 

dianugerahkan Tuhan suatu kitab suci al-Qura‟an yang lengkap dengan 

segala petunjuk yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan bersiat 

universal, sudah barang tentu dasar pendidikan mereka adalah bersumber 

kepada filsafat hidup yang berdasarkan al-Qur‟an.
38

 

Al-qur‟an dijadikan sumber pertama dan utama dalam pendidikan 

Islam, karena nilai absolut yang terkandung di dalamnya yang datang dari 
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Tuhan.
39

 Nilai esensi dalam al-qura‟an selamanya abadi dan selalu relevan 

pada setiap waktu dan zaman, yang terjaga dan perubahan dan apapun. 

Perubahan dimungkinkan hanya menyangkut interpretasi mengenai nilai-

nilai instrumental dan menyangkut masalah tehnik operasional. Sehingga 

pendidikan Islam yang ideal sepenuhnya mengacu pada nilai-nilai dasar al-

qur‟an tanpa sedikitpun menyimpang darinya. Hal ini diperlukan karena 

ada dua isi penting yang diperlukan dalam sebuah pendidikan, yaitu 

mencakup sejarah pendidikan Islam dan nilai-nilai normatif pendidikan 

Islam.
40

 

2. As-Sunah 

Dasar kedua dalam pendidikan Islam adalah as-sunnah. Menurut 

bahasa sunnah adalah tradisi yang biasa dilakukan atau jalan yang dilalui 

(al-Thariqah al-Muslukhah) baik yang terpuji maupun yang tercela. Al-

sunnah adalah sesuatu yang dinukilkan kepada nabi Saw berupa perkataan, 

perbuatan, taqrir atau ketetapannya dan yang lain itu. Amalan yang 

dikerjakan rasul dalam proses perubahan sikap sehari-hari menjadi sumber 

pendidikan Islam, karena Allah telah menjadikannya teladan bagi 

umatnya. Sunnah juga berisi aqidah dan syariah. Sunnah berisi petunjuk 

(pedoman) untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, 

untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang 

bertaqwa. Sehingga rasul menjadi guru dan pendidik utama.
41
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As-Sunnah (kadang dikenal juga sebagai hadits) adalah segala 

ketentuan hukum maupun petunjuk dalam ajaran Islam yang bersumber 

dari setiap ucapan, perilaku, pemikiran, pengajaran, maupun perbuatan 

yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. dan para sahabat terhadap suatu 

perkara. Fungsi utama As-Sunnah adalah menjelaskan syariat maupun 

ketentuan hukum yang tidak jelas dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. 

As-Sunnah juga menjelaskan beberapa perkara lain yang tidak disebutkan 

dalam Al-Quran. Hal ini berarti bahwa As-Sunnah berperan ganda, yaitu 

sebagai klarifikator (pembenaran) dan sebagai interprater )penafsir).
42

 

3. Ijtihad 

Ijtihad berasal dari kata “jahda” artinya “Al-masyaqqah” (sulit 

atau berat, susah atau sukar).
43

Ijtihad seperti kita ketahui bersama 

merupakan suatu usaha seseorang untuk menemukan jalan keluar (solusi) 

dari segala persoalan atau masalah yang dihadapi menggunakan kekuatan 

akal pikir. Hal ini berarti bahwa nalar sistematis dan logika objektif 

seseorang tetap menjadi kunci utamanya. 

Ijtihad lebih menyerupai suatu “proses/cara kerja” dibandingkan 

“objek/produk jadi”. Sebagai suatu proses, ijtihad secara metodologi 

memiliki rangka bangun dan cara kerja yang sama dengan seseorang yang 

sedang menuntut ilmu. Sedangkan menurut ilmu adalah substansi inti dari 

konsep tarbiyah. Berdasarkan perumpamaan yang demikian, maka 
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merumuskan konsep ijtihad sama seperti merumuskan konsep ijtihad sama 

seperti merumuskan konsep seseorang yang sedang menuntut ilmu. 

Pada sisi lain, akar ilmu (pengetahuan) dalam arti yang 

sesungguhnya adalah suatu gambaran luar mengenai hubungan antara 

subjek-objek. Subjek berperan sebagai pelaku (orang yang sedang 

menuntut ilmu), dan objek adalah pusat pengamatan yang menjadi sumber 

ilmu pengetahuan (sasaran yang dipelajari).
44

 

 

C. Tujuan Pendidikan Islam 

Dalam proses pendidikan, tujuan pendidikan merupakan kristalisasi 

nilai-nilai yang ingin diwujudkan ke dalam pribadi peserta didik. Tujuan 

pendidikan yang paling sederhana adalah memanusiakan manusia atau 

membantu manusia menjadi manusia.
45

 Menurut Athiyah al-Abrasyi tujuan 

pendidikan yang paling sederhana adalah “memanusiakan manusia”, atau 

“membantu manusia yang berakhlak mulia”. Menurut Naquib al-Attas dalam 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah “manusia yang baik”. 

Sedangkan menurut Marimba mengatakan tujuan pendidikan Islam adalah 

terciptanya orang yang berkepribadian muslim. Al-Abrasy menghendaki 

tujuan (goal) akhir pendidikan Islam itu adalah terbentuknya manusia yang 

berakhlak mulia (akhlakul al-karimah). Munir Musyi mengatakan bahwa 
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tujuan akhir pendidikan Islam adalah manusia yang sempurna (al-insan al-

kamil).
46

 

Tujuan harus bersifat stasioner yang artinya telah mencapai atau 

meraih segala yang diusahakan. Dalam ajaran Islam, seluruh aktivitas manusia 

bertujuan meraih tercapainya insan yang beriman dan bertakwa. Dengan 

demikian apabila anak didik telah beriman dan bertakwa, artinya telah tercapai 

tujuannya. Dan apabila dikaitkan dengan pendidikan Islam yang bertujuan 

mencetak anak didik beriman, wujud tujuan itu adalah akhlak anak didik.
47

 

Pendidikan Islam bertujuan membangun karakter anak didik yang kuat 

menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupan dengan telaten, sabar, serta 

cerdas dalam memecehkan masalah yang dihadapi. Berikut kami paparkan 

uraiannya: 

a) Terwujudnya insan akademik yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

SWT. 

b) Terwujudnya insan kamil yang berakhlakul karimah. 

c) Terwujudnya insan muslim yang berkepribadian. 

d) Terwujudnya insan yang cerdas dalam mengaji dan mengkaji ilmu 

pengetahuan. 

e) Terwujudnya insan yang bermanfaat untuk kehidupan orang lain. 

f) Terwujudnya insan yang sehat jasmani dan rohani. 

                                                             
46

 Salma Nurrohmah dan Usman Abu Bakar, “Penanggulangan Bullying Dalam Perspektif 

Pendidikan Islam (Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus, dan 

Konsep) Karya: Abd. Rahman Assegaf” (PhD Thesis: IAIN Surakarta, 2017), halaman 40-41. 
47

 Saebani dan Akhdhiyat, Ilmu Pendidikan Islam, 146. 



34 
 

 

g) Terwujudnya karakter muslim yang menyebarkan ilmunya kepada sesama 

manusia.
 48

 

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas, pendidikan Islam harus memiliki 

lembaga pendidikan yang berkualitas dengan dilengkapi oleh sumber daya 

pendidik yang kompeten. 

Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut Gus Dur, diantaranya 

dapat dipotret dari didirikannya The Wahid Institute, yaitu membangun 

pemikiran Islam moderat, yang mendorong terciptanya demokrasi, pluralisme 

agama-agama, multikulturalisme dan toleransi di kalangan kaum muslim 

Indonesia. Gus Dur sadar akan nilai pluralitas yang ada di Indonesia, sehingga 

potensi tersebut dicoba untuk disinergikan dalam realitas kehidupan dengan 

bersendikan nilai-nilai Islam, melalui pembentukan dan penciptaan tokoh-

tokoh yang  mampu membumikan idealitas tersebut, khususnya para tokoh 

muda yang ada di desa. Para tokoh muda yang ada di desa ini adalah potensi 

yang juga memiliki kompetensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan 

bagi pembangunan bangsa.
49

 

Pada hakikatnya tujuan pendidikan Islam terfokus pada tiga bagian. 

Pertama, terbentuknya insan al-kamil (manusia paripurna) yang memiliki 

akhak qurani. Untuk memperoleh insan al-kamil itu diperoleh melalui 

ketaatan terhadap hukum-hukum Allah, sebagai bentuk tertinggi dalam 

kesadaran diri tentang pribadi dan tugas-tugas kekhalifahan Allah. Kedua, 
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terciptanya insan yang kaffah dalam dimensi aagma, budaya, dan ilmu. Ketiga, 

penyadaran fungsi manusia sebagai hamba Allah („abdullah) dan wakil Tuhan 

di bumi (khalifah fil ardh).
50

 

 

D. Urgensi Pelaksanaan Pendidikan Islam 

Pelaksanaan pendidikan Islam menempati posisi yang sangat urgen 

dan strategis dalam menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang 

sejahtera, adil, dan makmur. Pendidikan Islam akan membimbing manusia 

dengan bimbingan wahyu Ilahi, hingga terbentuknya individu-individu yang 

memiliki kepribadian yang Islami. Pendidikan Islam memfasilitasi manusia 

untuk belajar dan berlatih mengaktualisasikan segenap potensi yang 

dimilikinya, yang bersifat fisik (jasmaniah) maupun non fisik (rohaniah), yang 

profilnya digambarkan Allah SWT dalam Al-Qur‟an sebagai sosok ulil albab, 

sebagai manusia muslim paripurna, yaitu manusia yang beriman, berilmu, dan 

selalu produktif mengerjakan amal shaleh sesuai dengan tuntunan ajaran 

Islam.
51

 

Penanaman ajaran Islam harus diberikan sejak dini, mulai dari usia 

kanak-kanak, remaja, bahkan sampai dewasa. Dalam Islam dikenal dengan 

istilah pendidikan sepanjang hayat (long life education). Artinya selama ia 

hidup tidak aka dari pendidikan, karena setipa langkah hidup manusia 

hakikatnya adalah belajar, baik langsung maupun tidak langsung. 
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Konsep-konsep pendidikan umum dan pendidikan Islam sama-sama 

terikat oleh nilai-nilai universal sebagai ikatan nilai illahi yang bersifat mutlak, 

demikian juga dengan Pendidikan Agama Islam (PAI). Dengan demikian, 

nilai-nilai yang diintegrasikan ke dalam pendidikan umum tidak hanya 

berdasarkan baik dan burukmenurut manusia, tapi baik dan buruk itu harus 

mencapai standart ukuran nilai-nilai ketuhanan yang digariskan oleh Tuhan 

semesta alam, yaitu nilai-nilai spiritual yang digariskan oleh al-Qur‟an dan al-

Hadits. 

Oleh karena itu, apabila pada saat ini penyelenggaraan pendidikan 

umum tidak dilaksanakan dengan berdasarkan pada konsep-konsep pendidikan 

Islam seperti yang digunakan oleh PAI, berarti aslah konsep. Konsep-konsep 

dasar PAI merupakan permbeda antara konsep yang benar dan yang salah. 

konsep. Konsep-konsep dasar pendidikan digunakan dalam PAI, dapat 

dijadikan acuan dalam orientasi, pendekatan, metode, dan strategi, karena 

yang dituju dalam pendidikan bukan hanya transfer of knowledge, tapi 

bagaimana membangun pribadi manuia yang memancarkan cahaya imani 

dalam amal yang ilmiah berakhlakul karimah dan menyebarkan rahmatan 

lil‟alami.
52

 

Sejatinya pendidikan tidak terletak pada transfer of knowledge yang 

hanya berorientasi pada baku seberapa pengetahuan yanmg dimiliki. Ini 

adalah urutan paling bawah dalam pendidikan. Setelah proses transfer of 

knowledge sudah diselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah transform of 
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knowledge yaitu dari ilmu pengetahuan yang sudah diterima mampu 

dikembangkan sesuai dengan pemahaman individu masing-masing. Dari 

pemahaman ini akan terbentuk skill baru sebagai konsekuensi dari proses 

berpikir (development of skill). Dan yang terakhir yang merupakan paling 

urgen adalah dari ilmu pengetahuan itu dapat ternternalisasi nilai-nilai 

keislaman yang mampu memberikan cahaya keimanan pada individu 

(internazation of value). 

 

E. Implementasi Pendidikan Islam 

1. Program Pendidikan Islam 

Program yang dimaksud di sini merupakan visi misi dalam dunia 

pendidikan Islam, adapun visi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai 

tujuan jangka panjang, cita-cita masa depan, dan impian ideal yang ingin 

diwujudkan oleh pendidikan Islam.  

              

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)   

rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiya‟: 107) 

 

Dari kutipan ayat tersebut, visi pendidikan Islam dapat dirumuskan, yaitu 

“Menjadikan pendidikan Islam sebagai pranata yang kuat, berwibawa, 

efektif, dan kredibel dalam mewujudkan cita-cita ajaran Islam”. Dengan 

visi tersebut, maka seluruh komponen pendidikan Islam harus diarahkan 

kepada tercapainya visi tersebut. Visi itu harus dipahami, dihayati, dan 

diamalkan oleh seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. 
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Pada tahap selanjutnya visi tersebut akan menjadi budaya yang hidup dan 

dirasakan manfaatnya oleh seluruh pihak, dan sekaligus membedakannya 

dengan budaya yang ada.
53

 

Berdasarkan uraian di atas, maka misi pendidikan Islam dapat 

dirumuskan sebagai berikut:
54

 

a. Mendorong timbulnya kesadaran umat manusia agar mau melakukan 

kegiatan belajar dan mengajar. 

b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sepanjang hayat. 

c. Melaksanakan program wajib belajar. 

d. Mengeluarkan manusia dari kehidupan kegelapan kepada yang terang 

benderang. 

e. Menyadarkan manusia agar tidak melakukan perbuatan yang 

menimbulkan bencana di muka bumi. 

f. mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang 

paling sempurna di bumi. 

2. Materi Pendidikan Islam 

Materi pendidikan Islam yaitu bahan-bahan atau pengalaman-

pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun sedemikian rupa untuk 

disajikan kepada peserta didik.
55

 Bahan-bahan yang perlu diajarkan 

merupakan segala sesuatu yang belum dipelajari peserta didik nama-nama 

tentang segala sesuatu, yang berkaitan dengan akhlak mulia, pengajaran 
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ibadah yang semuanya diambil dari sumber agama Islam yang dijadikan 

pedoman oleh semua ilmuwan muslim di setiap negara. Hal ini 

membuktikan bahwa materi yang disajikan oleh pendidik ketika 

melakukan kegiatan belajar mengajar tidak mungkin asal-asalan. Materi 

yang disajikan harus benar-benar bisa menuntun setiap peserta didik dan 

meneranginya kearah yang benar, sehingga berkarakter baik, berakhlak 

mulia, dan menjadi seorang mukmin yang sempurna.
56

 

Materi pendidikan Islam sudah seharusnya meliputi berbagai 

macam ilmu pengetahuan baik yang bersifat keagamaan maupun yang 

bersifat umum. Oleh karenanya penulis tidak sependapat dengan 

pemahaman yang membuat dikotomi antara pengetahuan agama dan 

pengetahuan umum, karena agamawan yang baik adalah yang sekaligus 

ilmuwan, dan sebaliknya ilmuwan yang baik adalah yang agamis. Karena 

itu tidak ada alasan untuk memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, 

tetapi keduanya justru harus saling melengkapi.
57

 

3. Metode Pendidikan Islam 

Terdapat beberapa metode yang digunakan oleh pendidikan Islam. 

Di antaranya dapat disebutkan pendapat Muhammad Qutub yang 

mengatakan bahwa beberapa metode dapat ditempuh dalam melaksanakan 

pendidikan Islam seperti: Keteladanan, nasehat, cerita, memuji 

keberhasilan peserta didik, memberi reward/hadiah kepada peserta didik 
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yang berprestasi, serta memberikan sangsi/hukuman terhadap peserta didik 

yang melakukan pelanggaran, melatih kebiasaan baik serta menyalurkan 

bakat yang dimiliki setiap peserta didik. Dalam hal ini menciptakan 

kondisi dan suasana lingkungan yang mendukung tumbuh suburnya nilai-

nilai yang ditanamkan kepada peserta didik, baik di rumah, di sekolah, 

maupun di dalam lingkungan tempat tinggalnya merupakan persoalan 

yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan proses pendidikan Islam. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum metode 

pendidikan Islam merupakan segala cara yang dilakukan pendidik dalam 

memberikan petunjuk, bimbingan, nasehat, pelajaran dalam berbagai 

bentuknya dengan tulus dan mengutamakan unsur keteladanan, penuh 

kasih sayang, dan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan sunnah Rasul.
58

 

Metode pendidikan Islam dalam penerapannya banyak menyangkut 

permasalahan individual atau sosial peserta didik dan pendidik itu sendiri., 

sehingga dalam menggunakan metode seorang pendidik harus 

memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan Islam. Sebab 

metode pendidikan itu hanyalah merupakan sarana atau jalan menuju 

tujuan pendidikan, sehingga segala jalan yang ditempuh oleh seorang 

pendidik haruslah mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan tersebut, 

yaitu tidak lepas dari dasar agamis, biologis, psikologis, dan sosiologis.
59
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4. Guru dalam Pendidikan Islam 

Seorang pendidik tidak hanya mentransfer keilmuan, tetapi juga 

mentransformasikan nilai-nilai pada peserta didik. Untuk itu guna 

merealisasikan tujuan pendidikan, manusia sebagai khalifah yang punya 

tanggung jawab mengantarkan manusia kea rah tujuan tersebut, dengan 

cara yang ditempuh yaitu menjadikan sifat-sifat Allah SWT sebagai bagian 

dari kepribadiannya. Beberapa bentuk nilai-nilai itu adalah etika, 

pragmatis, nilai efek sensorik dan nilai religius.
60

 

Pendidik dalam konteks Islam, sering disebut dengan murabbi, 

mu‟allim, dan mu‟addib, yang pada dasarnya mempunyai makna yang 

berbeda sesuai dengan konteks kalimat, walaupun dalam situasi tertentu 

mempunyai kesamaan makna. Pendidik berarti pula orang dewasa yang 

bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didik lainnya dalam 

keseimbangan jasmani dan rohani, agar mencapai tingkat kedewasaan, 

mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaan, mampu mandiri 

dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan Allah, dan mampu 

melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu 

yang mandiri.
61

 

5. Evaluasi dalam Pendidikan Islam 

Dalam pendidikan Islam, evaluasi merupakan salah satu komponen 

dari sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan 

terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan 
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dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran.
62

 

Evaluasi berarti suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu 

pekerjaan di dalam pendidikan Islam, Al-Wahab menyatakan bahwa 

evaluasi atau tagwim adalah sekumpulan kegiatan-kegiatan pendidikan 

yang menentukan atas suatu perkara untuk mengetahui tercapainya tujuan 

akhir pendidikan sesuai dengan program-program pelajaran yang beraneka 

ragam. 
63

 

 

                                                             
62

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, 220. 
63

 Ibid., 223. 



 

43 
 

BAB III 

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL  

 

A. Konsep Pendidikan Multikultural 

1. Pengertian Pendidikan Multikultural 

Konsep multikulturalisme sebenarnya relatif baru dibandingkan 

konsep pluralitas (plurality) maupun keragaman (diversity). Menurut 

Bhikhu Parekh baru sekitar 1970-an gerakan multikultural muncul pertama 

kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, 

Jerman, dll. Selain itu ketiganya memiliki perbedaan titik tekan. Konsep 

pluralitas mengandaikan adanya „hal-hal lebih dari satu‟ (many); 

keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang „lebih dari satu‟ itu 

berbeda, heterogen, bahkan tidak dapat disamakan. Sedangkan 

multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala 

perbedaannya itu mereka adalah sama di ruang publik sehingga 

dibutuhkan kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai 

kesatuan tanpa mempedulikan perbedaan budaa, etnik, gender, bahasa, 

ataupun agama.
64

 

Ada dua istilah penting yang berdekatan secara makna dan 

merupakan suatu perkembangan yang sinambung, yakni pendidikan 

multietnik dan pendidikan multikultural. “Pendidikan multietnik” sering 

dipergunakan di dunia pendidikan sebagai suatu usaha sistematik dan 

berjenjang dalam rangka menjembatani kelompok-kelompok rasial dan 
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kelompok-kelompok etnik yang berbeda dan memiliki potensi untuk 

melahirkan ketegangan dan konflik. Sementara itu istilah “pendidikan 

multikultural” memperluas payung pendidikan multietnik sehingga 

memasukkan isu-isu lain seperti relasi gender, hubungan antar agama, 

kelompok kepentingan, kebudayaan dan subkultur, serta bentuk-bentuk 

lain dari keragaman. 

Kata multikultural menjadi pengertian yang sangat luas 

(multidiscursive), bergantung pada konteks pendefinisian dan manfaat 

yang diharapkan dari pendefinisian tersebut. Dalam kebudayaan 

multikultural setiap individu memiliki kemampuan berinteraksi dan 

bertransaksi meskipun latar belakang kultur masing-masing berbeda. Hal 

ini disebabkan sifat manusia, antara lain akomodatif, asosiatif, adaptable, 

fleksibel, dan kemauan antar saling berbagi. Pandangan ini 

mengisyaratkan bahwa keberagaman kultur mengandung unsur jamak 

serta dengan nilai-nilai kearifan. Dalam konteks membangun tatanan sosial 

yang kukuh, nilai-nilai kearifan itu dapat dijadikan sebagai sumbu 

pengikat dalam berinteraksi dan bersosialisasi antarindividu atau 

antarkelompok sosial.
65

 

Sebagaimana ditegaskan oleh pendapat Andersen Cusher, bahwa 

pendidikan Multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai 

keragaman kebudayaan. Kemudian, James Banks mendefinisikan 

pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk kaum 
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berwarna/minoritas (people of color). Artinya, pendidikan multikultural 

ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah 

Tuhan/sunnatullah).
66

 

Musa Asy‟rie menjelaskan  bahwa pendidikan multikultural 

bermakna sebagai proses pendidikan cara hidup menghormati, tulus, 

toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat plural sehingga peserta didik kelak memiliki kekenyalan dan 

kelenturan mental bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat. 

Dengan pendidikan multikultural peserta didik mampu menerima 

perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati serta toleransi pada sesama 

tanpa memandang golongan, status, gender, dan kemampuan akademis.
67

 

Kemudian, bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut 

dengan penuh toleran dan semangat egaliter. Pendidikan multikultural 

mengandaikan adanya kesederajatan dalam setiap perbedaan. Perbedaan 

suku, ras, etnis, budaya, tidak menjadi masalah untuk menciptakan 

kehidupan yang harmonis dan damai. Pendidikan multikultural merupakan 

sarana untuk memecahkan masalah berkaitan dengan tindakan membeda-

bedakan dan sikap deskriminasi terhadapat salah satu pihak tertentu. 

Pendidikan merupakan jalan yang paling efektif untuk menyampaikan 

nilai-nilai multikulturalisme kepada masyarakat. pendidikan dirasa 

merupakan jalan yang paling efektif karena hampir setiap individu 

merasakan yang namanya pendidikan, baik formal maupun non formal. 
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Harapannya, internalisasi nilai-nilai tersebut tidak hanya akan menjadi 

angan-angan belaka. Hal ini tentu tidak terlepas dari kerjasama yang 

bersifat komprehensif dari pihak-pihak terkait antara lain, tenaga pengajar 

yang professional, masyarakat, dan objek pendidikan itu sendiri yaitu 

peserta didik.
68

 

2. Tujuan Pendidikan Multikultural 

Tujuan utama pendidikan multikultural adalah mengubah 

pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah memberikan peluang yang 

sama kepada setiap anak. Jadi, tidak ada yang dikorbankan demi 

persatuan. Untuk itu, kelompok-kelompok harus damai, saling memahami, 

mengakhiri perbedaan, tetapi tetap menekankan pada tujuan umum untuk 

mencapai persatuan. Siswa ditanamkan pemikiran lateral, 

keanekaragaman, dan keunikan itu dihargai. Hal ini berarti harus ada 

perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai, khususnya civitas akademika 

sekolah. Ketika siswa berada diantara sesamanya yang berlatar berlakang 

berbeda, mereka harus belajar satu sama lain, berinteraksi, dan 

berkomunikasi sehingga dapat menerima perbedaan diantara mereka 

sebagai sesuatu yang memperkaya mereka. 

Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk membantu siswa: 

a. Memahami latar belakang diri dan kelompok dalam masyarakat. 

b. Menghormati dan mengapresiasi kebhinnekaan budaya dan sosial 

historis etnik. 
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c. Menyelesaikan sikap-sikap yang terlalu etnosentris dan penuh purba 

sangka. 

d. Memahami faktor-faktor sosial, ekonomis, psikologis, dan historis 

yang menyebabkan terjadinya polarisasi etnik ketimpangan dan 

keterasingan etnik. 

e. Meningkatkan kemampuan menganalisis secara kritis masalah-masalah 

rutin dan isu melalui proses demokratis melalui sebuah visi tentang 

masyarakat yang lebih baik, adil, dan bebas. 

f. Mengembangkan jati diri yang bermakna bagi semua orang.
69

 

Menurut James A. Bank, tujuan pendidikan multikultural 

dirumuskan sebagai berikut: 

“Tujuan pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan. 

Pendidikan multikultural dimaksudkan untuk membantu para siswa 

dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan dalam 

berpartisipasi dalam masyarakat yang bebas dan demokrasi. 

Pendidikan multikultural mengembangkan kebebasan, kemampuan 

dan keterampilan dalam menerobos batas-batas budaya dan etnis 

dalam berpartisipasi dengan kebudayaan kelompok lain”.
70

 

 

Jika dijabarkan lebih rinci, pendidikan multikultural sekurang-

kurangnya memiliki lima tujuan. Pertama, meningkatkan pemahaman diri 

dan konsep diri secara baik. Kedua, meningkatkan kepekaan dalam 

memahami orang lain, termasuk terhadap berbagai kelompok budaya di 

negaranya sendiri dan negara lain. Ketiga, meningkatkan kemampuan 

untuk merasakan dan memahami kemajemukan, interpretasi kebangsaan, 

dan budaya yang kadang-kadang bertentangan menyangkut sebuah 
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peristiwa, nilai, dan perilaku. Keempat, membuka pikiran ketika merespon 

isu. Kelima, memahami latar belakang munculnya pandangan klise atau 

kuno, menjauhi pandangan stereotipe dan mau menghargai semua orang.
71

 

Pendidikan multikultural sebagai ruang transformasi ilmu 

pengetahuan yang mampu memberikan nilai-nilai multikultural dengan 

cara menghargai dan menghormati atas realitas perbedaan yang beragam, 

sehingga menjadi hakekat penting dalam pendidikan multikultural yakni 

hadir sebagai instrument paling ampuh untuk memberikan penyadaran 

kepada siswa dan masyarakat supaya tidak timbul konflik etnis, budaya, 

dan agama. Menurut Zamroni mengemukakan beberapa tujuan yang akan 

dikembangkan pada diri siswa dalam proses pendidikan multikultural, 

yaitu: 

a. Siswa memiliki critical thinking yang kuat, sehingga bisa mengkaji 

materi yang disampaikan secara kritis dan konstruktif. 

b. Siswa memiliki kesadaran atas sifat curiga pihak lain yang dimiliki, 

dan mengkaji mengapa dan dari mana siat itu muncul, serta terus 

mengkaji bagaimana cara menghilangkan sifat curiga tersebut. 

c. Siswa memahami bahwa setiap ilmu bagaikan sebuah pisau bermata 

dua, ada sisi baik dan ada sisi buruk. Semua tergantung pada yang 

memiliki ilmu tersebut. 

d. Siswa memiliki keterampilan untuk memanfaatkan dan 

mengimplementasikan ilmu yang dikuasai. 
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e. Siswa bersifat sebagai a learning person, belajar sepanjang hayat 

masih di dalam kandung badan. 

f. Siswa memiliki cita-cita untuk menempati posisi sebagaimana ilmu 

yang dipelajari. Namun, juga menyadari bahwa posisi tersebut harus 

dicapai dengan kerja keras. 

g. Siswa dapat memahami keterkaitan apa yang dipelajari dengan kondisi 

dan persoalan yang dihadapi bangsa.
72

 

Pendidikan multikultural menyimpan potensi besar dalam upaya 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang ideal. Masyarakat yang sarat 

dengan nilai-nilai al-Qur‟an sebagai rahmat Allah bagi semua umat 

manusia. Ali Nurdin menyimpulkan mengenai ciri-ciri khusus masyarakat 

ideal yang tersirat dalam al-Qur‟an, yaitu: Musyawarah, Keadilan, 

Persaudaraan, dan Toleransi. Dalam hal menyatukan segala sesuatu yang 

berbeda diperlukan musyawarah antara satu dengan yang lain, bersikap 

adil serta saling menghormati. Karena semua manusia hakikatnya 

merupakan saudara memupuk “rasa saling“ yang dapat mempererat 

persaudaraan individu, golongan, seagama, serta antar agama. 

3. Urgensi Pendidikan Multikultural 

Untuk membangun karakter bangsa yang baik bukanlah sebuah hal 

yang mudah dan salah satu solusi yang ditawarkan dan diharapkan mampu 

membangun karakter bangsa sejak dini adalah melaui pendidikan 

multikultural. Pendidikan multikultural adalah suatu kebijakan yang lahir 
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dari kesadaran yang mendalam bahwa masyarakat harus menghargai dan 

menjunjung tinggi adanya berbagai perbedaan, antara lain realitas 

keberadaan berbagai macam etnis, suku bangsa, bahasa, dan kultur 

masyarakat, sehingga memerlukan keberadaan sistem dan praktek 

pendidikan yang bersifat adil setara sehingga semua siswa tanpa melihat 

latar belakangnya bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak 

untuk mencapai prestasi optimal. Melalui pendidikan multikultural peserta 

didik diharapkan dapat dengan mudah memahami, menguasai, memiliki 

kompetensi yang baik, bersikap dan menerapkan nilai-nilai demokratis, 

humanisme dan pluralisme di sekolah dan di luar sekolah. Pendidikan di 

alam demokrasi seperti Indonesia harus berorientasi pada kepentingan 

bangsa yang berlatar belakang multietnic, multi-religion, multi-language 

dan lain-lain. Hal ini berarti bahwa penyelenggara pendidikan harus 

memperhatikan ragam kondisi bangsa yang heterogen.
73

 

Menurut Suparlan, upaya membangun Indonesia yang 

multikultural hanya mungkin dapat terwujud apabila: 

a. Konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami pentingnya 

bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada 

tingkat nasional ataupun lokal untuk mengadopsi  dan menjadi 

pedoman hidupnya. 

b. Kesamaan pemahaman diantara para ahli mengenai multikulturalisme 

dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya. 
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c. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita 

ini.
74

 

Realitas masyarakat yang terdiri dari ragam budaya, bahasa, etnis, ras, dan 

agama. Kemauan untuk menerima dan mengakui realitas ini menunjukkan 

bahwa masyarakat memiliki pemahaman tentang multikultural. Dan dalam 

pelaksanaanya ini akan membuat tatanan masyarakat Indonesia yang 

saling menerima dan toleransi. 

Pendidikan multikultural mampu menumbuhkan nilai-nilai yang 

dapat ditanamkan berupa cara hidup menghormati, tulus, toleran terhadap 

keragaman budaya di tengah masyarakat yang plural. Menurut Farida 

Hanum, nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural berupa demokratis, 

humanisme, dan pluralisme. 

a. Nilai Demokratisasi  

Nilai keadilan atau demokratisasi merupakan sebuah istilah yang 

menyeluruh dalam segala bentuk, baik keadilan budaya, politik, 

maupun sosial. Keadilan merupakan bentuk bahwa setiap insan 

mendapat sesuatu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan.
75

 Makna 

ini berkaitan dengan tidak adanya diskriminasi atau memberikan hak 

yang sama pada individu atau kelompok status yang sama. Keadilan 

dapat dimaknai dengan adanya keseimbangan antara hak dan 

kewajiban atau sesuai dengan takaran kebutuhannya.
76
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b. Nilai Humanisme 

Nilai humanisme atau kemanusiaan pada dasarnya adalah pengakuan 

akan pluralitas, heterogenitas, dan keragaman manusia. Keragaman itu 

dapat berupa ideologi, agama, paradigma, suku bangsa, pola pikir, 

kebutuhan, tingkat ekonomi, dan sebagainya.
77

 

c. Nilai Pluralisme 

Nilai pluralisme bangsa adalah pandangan yang mengakui adanya 

keragaman dalam suatu bangsa, seperti yang ada di Indonesia. Istilah 

plural mengandung arti berjenis-jenis, tetapi pluralisme bukan berarti 

sekadar pengakuan terhadap hal tersebut, melainkan memiliki 

implikasi politis, sosial, ekonomi. Oleh sebab itu pluralisme berkaitan 

dengan prinsip demokrasi. Banyak negara yang menyatakan dirinya 

sebagai negara demokrasi, tetapi tidak mengakui adanya pluralisme 

dalam kehidupannya sehingga terjadi berbagai jenis segregasi. 

Pluralisme berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok 

masyarakat yang ada dalam suatu komunitas.
78

 

Dikutip dari jurnal At-Turats, sikap menerima, mengakui dan 

menghargai keragaman ini diperlukan dalam kehidupan sosial di 

masyarakat majemuk. Karena dalam pandangannya, penerimaan, 

pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman laksana mosaic dalam 

suatumasyarakat.di dalam mosaic tercakup seluruh kebudayaan dari 

beberapa masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat 
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yang lebih besar. Sementara bagi Lawrence A. Blum, penerimaan, 

pengakuan, dan penghargaan terhadap keragaman merupakan sikap sosial 

yang diperlukan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dalam 

masyarakat majemuk. Dalam konteks kehidupan sosial saat ini, kita 

berhadapan dengan isu keadilan, pluralisme, humanisme, hak asasi 

manusia, dan demokrasi. Ayat-ayat yang relevan terhadap isu atau 

kejadian tersebut adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah. Karena 

ayat inilah yang relevan dengan persoalanpersoalan kemanusiaan secara 

universal, sementara ayat-ayat madaniyah bersifat parsial dan tidak 

berlaku secara umum dan universal. Apabila nilai-nilai multikultural diatas 

dibawa ke ranah pendidikan, maka mengandung pengertian adanya 

pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta 

perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses belajar-mengajar 

antara pendidik dan peserta didik, serta keterlibatan lembaga pendidikan.
79

 

Chairul Mahfud berpendapat ada beberapa urgensi pendidikan 

multikultural jika melihat keberagaman yang ada di Indonesia, antara lain: 

a) Sebagai sarana alternatif pemecahan konflik 

Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan 

diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi 

yang terjadi di masyarakat, khususnya kerap terjadi di masyarakat 

Indonesia yang secara realitas plural. Dengan kata lain, pendidikan 
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multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial 

budaya.
80

 

b) Supaya siswa tidak tercerabut dari akar budaya 

Selain sebagai alternatif pemecahan konflik, pendidikan mutlikultural 

juga signifikan dalam membina siswa agar tidak tercerabut dari akar 

budaya yang ia miliki sebelumnya, tatkala dia berhadapan dengan 

realitas sosial-budaya di era globalisasi.
81

 Melalui pendidikan 

multikultural, peserta didik tidak akan mudah terpengaruh dengan arus 

global yang terkadang membawa budaya baru yang akan berdampak 

pada perkembangan setiap peserta didik.
82

 

c) Sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional 

Dalam melakukan pengembangan kurikulum sebagai titik tolak dalam 

proses belajar mengajar, atau guna memberikan sejumlah materi dan 

isi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa dengan ukuran atau 

tingkatan tertentu, pendidikan multikultural sebagai landasan 

pengembangan kurikulum menjadi sangat penting.
83

Hal ini guna 

menyemarakkan kurikulum nasional yang terintegrasi dengan nilai-

nilai pendidikan multikultural sehingga terbentuk pakem kuat dalam 

diri siswa untuk menciptakan “rasa saling” pada diri mereka. 
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d) Menuju masyarakat Indonesia yang multikutural 

Dalam masyarakat multikultural ditegaskan, corak masyarakat 

Indonesia yang bhinneka tunggal ika ini bukan hanya dimaksudkan 

pada keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat 

Indonesia secara keseluruhan. Eksistensi keberagaman kebudayaan 

harus selalu terjaga yang bisa tampak dalam toleransi budaya. 

Perbedaan bukanlah menjadi penghalang untuk bersatu padu meraih 

tujuan dan mewujudkan cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 

dan Pancasila.
84

 

Dengan demikian terlihat jelas betapa urgennya pendidikan 

multikultural bagi umat manusia. Dalam hal ini, pemahaman positif 

terhadap wacana pendidikan multikultural merupakan suatu keharusan 

demi mewujudkan masa depan yang damai dan ketertiban nasional. 

 

B. Fokus Pendidikan Multikultural 

Fokus pendidikan multikultural tidak lagi diarahkan hanya pada 

kelompok rasial, agama, dan kultural domain atau mainstream. Pendidikan 

interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi 

individual. Pendidikan multikultural mencakup pertimbangan terhadap 

kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat 

multikultural yang mencakup subjek-subjek, seperti toleransi, tema-tema 

tentang perbedaan etno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyesaian 
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konflik dan mediasi, hak asasi manusia, demokrasi dan pluralitas, 

multikulturalisme, kemanusiaan universal, dan subjek sebjek lain yang 

relevan.
85

 

Pendidikan multikultural sangat bermanfaat untuk membangun 

kohesifitas, soliditas, dan intimitas di antara beragamnya etnik, ras, agama, 

budaya, dan keyakinan lain. Dan juga memberi dorongan dan spirit bagi 

lembaga pendidikan nasional untuk menanamkan sikap kepada peserta didik 

untuk menghargai orang, budaya, dan keyakinan lain. Harapannya dengan 

implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural, akan membantu 

siswa mengerti, menerima, dan menghargai orang lain yang berbeda suku, 

budaya, nilai, dan kepribadian. Lewat penanaman semangat multikulturalisme 

di sekolah-sekolah, akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi 

generasi muda untuk menerima budaya, agama, ras, etnis, dan kebutuhan  di 

antara sesama dan mau hidup bersama secara damai.
86

 

Substansi pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan 

sekaligus sebagai penyebarluasan inklusif dalam rangka mempererat 

hubungan antar sesama. Jadi pendidikan multikultural bersifat antirasis, 

mendasar, penting untuk semua siswa, pervasif (dapat meresap) untuk 

keadilan sosial serta merupakan sebuah proses dan pendagogi kritis.
87

 

Dari perspektif hasil pembelajaran, pendidikan multikultural memiliki 

tiga sasaran yang dikembangkan pada diri setiap siswa; Pertama, 

pengembangan identitas kultural yakni merupakan kompetensi yang dimiliki 
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siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan suatu etnis tertentu. Kompetensi 

ini mencakup pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan kelompok etnis 

dan menimbulkan kebanggaan serta percaya diri sebagai warga kelompok 

etnis tertentu. Kedua, hubungan interpersonal. Yakni, kompetensi untuk 

melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain, dengan senantiasa 

mendasarkan pada persamaan dan kesetaraan, serta menjauhi sifat syakwa 

sangka dan stereotip. Ketiga, memberdayakan diri sendiri. Yakni suatu 

kemampuan untuk mengembangkan secara terus menerus apa yang dimiliki 

berkaitan dengan kehidupan multikultural.
88

 

Pendidikan multikultural hendaknya dijadikan strategi dalam 

mengelola kebudayaan dengan menawarkan strategi transformasi budaya yang 

ampuh, yaitu melalui mekanisme pendidikan yang menghargai perbedaan 

budaya (different of culture). Globalisasi sebagai tantangan global perlu 

diimbangi dengan penguatan budaya lokal (local culture). Meskipun 

demikian, fanatisme berlebihan pada budaya lokal berisiko menimbulkan 

disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, fanatisme dan primordialisme selayaknya 

dikikis habis. Di sinilah urgensi pendidikan multikultural untuk dihindarkan 

dalam dunia pendidikan saat ini karena pendidikan merupakan instrumen 

paling ampuh untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat agar tidak 

timbul konflik etnis, budaya, dan agama.
89
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C. Pendekatan Pendidikan Multikultural 

Dalam implentasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut 

untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini: 

1. Pendidikan multikultural harus menawaran beragam kurikulum yang 

mempresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang. 

2. Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada 

penafsiran tunggal terhadap sejarah. 

3. Kurikulum dapat dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif 

dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda. 

4. Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam 

memberantas pandangan klise tentang ras, budaya, dan agama. 

Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara 

pemahaman persamaan dan perbedaan budaya serta mendorong individu 

untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan 

mereka sendiri.
90

 

Bentuk pengembangan pendidikan multikultural di setiap Negara 

berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masing-masing 

Negara. Banks mengemukakan empat pendekatan yang mengintegrasikan 

materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum maupun pembelajaran di 

sekolah yang bila dicermati relevan untuk diimplementasikan di Indonesia.
91
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1. Pendekatan kontribusi (the contributions approach) 

Level ini yang paling sering dilakukan dan paling luas dipakai 

dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Cirinya adalah dengan 

memasukkan pahlawan/pahlawan dari suku bangsa/etnis dan benda-benda 

budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Hal inilah yang selama ini sudah 

dilakukan di Indonesia.
 92

 

Substansi pendidikan multikultural pada tahap ini adalah 

menanamkan pada siswa bahwa manusia yang hidup di sekitarnya dan di 

tempat lain serta di dunia ini sangat beragam. Seperti berbagai jenis 

makanan, pakaian, dan lain-lain dari berbagai daerah. Dengan demikian 

siswa mengerti bahwa ada cara yang berbeda tetapi maksud dan nilainya 

sama. Sehingga mereka dapat belajar untuk menerima perbedaan dengan 

proses dan rasa yang menyenangkan. Akhirnya siswa merasa berbeda itu 

bukanlah masalah, tetapi anugerah.
93

 

2. Pendekatan aditif (aditif approach) 

Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, 

perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan dan 

karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan 

buku, modul, atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubah 

secara substansif. Pendekatan aditif sebenarnya merupakan fase awal 
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dalam melaksanakan pendidikan multikultural, sebab belum menyentuh 

kurikulum utama.
94

 

Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan buku 

(cerita rakyat dari berbagai daerah atau negara lain), media pembelajaran 

berbasis multikultural misalnya CD pembelajaran cerita berbagai 

daerah/negara, modul pendidikan multikultural, atau bidang bahasan 

terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansif. Hal ini 

dilakukan untuk menanamkan pengetahuan yang luas bagi siswa. Rasa 

ketertarikan akan keragaman yang diperoleh di dalam kelas akan 

memotivasi siswa untuk tahu lebih banyak dengan membaca, melihat di 

internet, berkunjung, bertanya pada yang lebih tahu dan sebagainya. 

Dengan wawasan yang lebih luas tentang keragaman budaya, kehidupan, 

persahabatan, pengetahuan, siswa akan tumbuh menjadi orang yang 

inklusif, mudah menerima yang berbeda, toleran dan menghargai orang 

lain. Selain itu akan mudah berinteraksi dengan lingkungan yang baru 

ataupun yang kompleks.
95

 

3. Pendekatan transformasi (the transformation approach) 

Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dengan 

pendekatan kontribusi dan aditif. Pendekatan transformasi mengubah 

asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam 

melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut 
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pandang etnis. Perspektif berpusat pada aliran utama yang mungkin 

dipaparkan dalam materi pelajaran. Siswa boleh melihat dari perspektif 

yang lain.
96

 

Banks menyebut ini sebagai proses multiple acculturation, 

sehingga rasa saling menghargai, kebersamaan dan cinta sesame dapat 

dirasakan melalui pengalaman belajar. Konsepsi akulturasi ganda (multiple 

acculturation conception) dari masyarakat dan budaya negara mengarah 

pada perspektif bahwa memandang peristiwa etnis, sastra, musik, seni, 

pengetahuan lainnya sebagai bagian integral dari yang membentuk budaya 

secara umum. Budaya kelompok dominan hanya dipandang sebagai bagian 

dari keseluruhan budaya yang lebih besar.
97

 

4. Pendekatan aksi sosial (the sosial action approach) 

Pendekatan ini mencakup semua elemen dari pendekatan 

transformasi, namun menambah komponen yang mempersyaratkan siswa 

membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang 

dipelajari dalam unit. Tujuan uama dari pembelajaran dan pendekatan ini 

adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial dan mengajarkan 

keterampilan membuat keputusan untuk memperkuat siswa dan membentu 

mereka memperoleh pendidikan politis, sekolah membantu siswa menjadi 

kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan 

sosial. Siswa memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang 

mereka butuhkan untuk berpartisispasi dalam perubahan sosial sehingga 
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kelompok-kelompok etnis, ras dan golongan-golongan yang terabaikan 

dan menjadi korban dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
98

 

 

D. Implementasi Pendidikan Multikultural 

Pelaksanaan pendidikan multikultural diperlukan sebagai pedoman 

bagi guru untuk menerapkannya. Yang utama kepada para siswa perlu diajari 

mengenai toleransi, kebersamaan, HAM, demokratisasi, dan saling 

menghargai. Kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural dalam 

struktur sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi 

juga harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya. 

Di sinilah sekolah memegang peranan penting dalam menanamkan 

nilai multikultural pada siswa sejak dini. Bila sejak awal mereka telah 

memiliki nilai-nilai kebersamaan, toleran, cinta damai, dan menghargai 

perbedaan, maka nilai-nilai tersebut akan tercermin pada tingkah-laku mereka 

sehari-hari karena terbentuk pada kepribadiannya. Bila hal tersebut berhasil 

dimiliki para generasi muda kita, maka kehidupan mendatang dapat diprediksi 

akan relatif damai dan penuh penghargaan antara sesama dapat terwujud.  

Model pendidikan multikultural mencakup kurikulum yang resmi serta 

the hidden curriculum (kurikulum yang tidak tertulis dan terencana, tetapi 

proses internalisasi nilai, pengetahuan, dan keterampilan di kalangan peserta 

didik). Dalam kurikulum resmi, pendidikan multikultural diintegrasikan ke 

semua mata pelajaran dan kegiatan lintas kurikulum. Sebaiknya wawasan 
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multikulturalisme tidak dimasukkan sebagai mata pelajaran baru dalam 

kurikulum yang dirasakan sangat berat oleh guru dan peserta didik.
99

  

Dalam proses implementasi pendidikan multikultural terdapat dua 

masalah yang paling mendasar yaitu: problem kemasyarakatan dan problem 

pembelajaran pendidikan mutikultural. Sehingga dalam proses 

pengimplementasian pembelajarannya, sangat perlu untuk mengetahui 

dimensi-dimensi pendidikan berbasis multikulturalnya terlebih dahulu. 

pendidikan multikultural adalah cara memandang realitas, dan cara berfikir, 

dan bukan hanya konten tentang beragam kelompok etnis, ras, dan budaya. 

Secara spesifik, Banks menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat 

dikonsepsikan atas lima dimensi. Adapun dimensi-dimensi pendidikan 

multikultural menurut Banks  adalah:
100

 

1. Dimensi integrasi isi/materi (content integration). Dimensi ini berkaitan 

dengan upaya untuk menghadirkan aspek kultur yang ada ke ruang-ruang 

kelas. Seperti pakaian, tarian, kebiasaan, sastra, bahasa, dan sebagainya. 

Dengan demikian, diharapkan akan mampu mengembangkan kesadaran 

pada diri siswa akan kultur milik kelompok lain. Menurut Banks konsep 

atau nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam materi-materi, 

metode pembelajaran, tugas/latihan, maupun evaluasi yang ada dalam 

buku pelajaran.
101
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2. Dimensi konstuksi pengetahuan (knowledge construction). Pembelajaran 

memberikan kesempatan pada siswa untuk memahami dan merekonstruksi 

berbagai kultur yang ada. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan 

yang membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan mengenal, 

menerima, menghargai, dan merayakan keragaman kultural.
102

 Suatu 

dimensi dimana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa 

perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin 

pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan 

pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada 

diri mereka sendiri.
103

 

3. Dimensi pendidikan yang sama/adil (an equity paedagogy). Dimensi ini 

menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka 

memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, 

budaya (culture) ataupun sosial (social).
104

 Strategi dan aktivitas belajar 

yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara 

adil, antara lain dengan bentuk kerjasama (cooperatve learning), dan 

bukan dengan cara-cara yang kompetitif (competition learning). Dimensi 

ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk 

lingkungan sekolah, menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok 

etnik, wanita, dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan 
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memberikan pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan 

memperoleh kesempatan belajar.
105

 

4. Dimensi pengurangan prasangka (prejudice reduction). Guru melakukan 

banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku 

positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak 

masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman 

terhadap ras atau etnik yang berbeda dan kelompok etnik lainnya, 

pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergroup 

yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Penelitian 

juga menunjukkan bahwa penggunaan teksbook multikultural atau bahan 

pengajaran lain dan strategi pembelajaran yang kooperatif dapat 

membantu para pelajar untuk mengembangkan perilaku dan persepsi 

terhadap ras yang lebih positif.
106

 

5. Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan stuktur sosial (Empowering 

school culture and social stucture). Dimensi ini penting dalam 

memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari 

kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun 

struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang 

beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya 

berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, 
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partisipasi ekstra kurikuler dan penghargaan staf dalam merespon berbagai 

perbedaan yang ada di sekolah.
107

 

Maka oleh dari itu lembaga pendidikan (Islam) semestinya harus 

mampu menyuguhkan pendidikan yang inklusif (terbuka), baik dari sisi 

tujuan, kurikulum pendidikan, guru yang mengajar, strategi yang digunakan, 

maupun perilaku sosialkeagamaan yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-

hari.
108

 Sekolah harus mendesain proses pembelajaran, mempersiapkan 

kurikulum dan desain evaluasi, serta mempersiapkan guru yang memiliki 

persepsi, sikap dan perilaku multikultur, sehingga menjadi bagian yang 

memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap multikultur para 

siswanya.
109

 

 

1. Program  Pendidikan Multikultural 

Pendidikan multikultural memiliki nilai-nilai sebagai sarana 

penting untuk mewujudkan kehidupan di lingkungan sekolah khususnya 

kalangan pelajar menjadi harmonis, saling menghargai, saling 

menghormati, saling membangun kepercayaan, dan membangun sebuah 

kehidupan dalam keberagaman.
110

 Maka untuk membangun semua itu 

diperlukan adanya progam yang mendukung terciptanya pendidikan 

multikultural. 
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Pendidikan multikultural di sekolah menurut James A Banks harus 

dilakukan secara komprehensif, tidak hanya penyikapan yang adil di antara 

siswa-siswa yang berbeda agama, ras, etnik dan budayanya, tapi juga harus 

didukung dengan kurikulum baik kurikulum tertulis maupun terselubung, 

evaluasi yang integratif dan guru yang memiliki pemahaman, sikap dan 

tindakan yang produktif dalam memberikan layanan pendidikan 

multikultural pada para siswanya. Agar dapat memberikan layanan terbaik 

bagi seluruh school client-nya, maka sekolah harus merancang, 

merencanakan dan mengontrol seluruh elemen sekolah yang dapat 

mendukung proses pendidikan multikultural dengan baik. Sekolah harus 

merencanakan proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan sikap 

multikultural siswa agar dapat menjadi angota masyarakat yang 

demokratis, menghargai HAM dan keadilan.
111

 

a. Berorientasi pada materi (Content-Oriented Programs) 

Program yang berorientasi pada materi (content-oriented 

programs) yang merupakan bentuk pendidikan multikultural yang 

paling umum dapat cepat dipahami, tujuan utamanya adalah 

memasukan materi tentang kelompok budaya yang berbeda dalam 

kurikulum dan materi pendidikan dalam rangka meningkatkan 

pengetahuan siswa mengenai kelompok-kelompok tersebut. Dalam 
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bentuknya yang paling sederhana bentuk program ini menambahkan 

aspek multikultural ke dalam kurikulum yang standar.
112

 

b. Berorientasi pada siswa (Student-Oriented Programs) 

Program yang berorientasi siswa (student-oriented programs), 

yang dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi akademik kelompok 

siswa yang berbeda, meskipun ketika itu mereka tidak memberikan 

perubahan besar dalam muatan kurikulum. Beberapa program ini tidak 

dirancang untuk mengubah kurikulum atau konteks sosial pendidikan, 

melainkan membantu siswa dengan budaya dan bahasa yang berbeda 

untuk menciptakan perubahan dalam mainstream pendidikan, terdapat 

beberapa kategori program yang khas: 1) program yang menggunakan 

riset dalam model belajar yang berbasiskan budaya (culturally-based 

learning styles) dalam menentukan gaya mengajar mana yang 

digunakan pada kelompok siswa tertentu; 2) program dua bahasa 

(bilingual) atau dua budaya (bicultural); 3) program bahasa yang 

mengandalkan bahasa dan budaya sekelompok siswa minoritas.
113

 

c. Berorientas pada sosial (Socially-Oriented Programs) 

Program yang berorientasi sosial (socially-oriented programs) 

yang berupaya mereformasi pendidikan maupun konteks politik dan 

budaya pendidikan, yang bertujuan bukan untuk meningkatkan prestasi 

akademik atau menambah sekumpulan pengetahuan multikultural, 

melainkan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam 
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meningkatkan toleransi budaya dan ras serta mengurangi bias. Di 

samping itu, kategori program ini tidak hanya meliputi program yang 

dirancang untuk menstrukturkan kembali dan menyatukan sekolah, 

tetapi juga program ini dirancang untuk meningkatkan semua bentuk 

hubungan di kalangan kelompok etnik dan ras dalam program belajar 

bersama tanpa membedakan perbedaan-perbedaan yang ada pada 

setiap individu.
114

 

Dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di 

Indonesia memang bukan sesuatu yang taken for granted atau trial and 

error, tetapi butuh kerja keras dan perjuangan yang panjang. Hal ini 

dikarenakan Indonesia baru memulai pendidikan multikultural ini, untuk 

itu diperlukan suatu rujukan dari beberapa negara yang memang sudah 

menerapkan pendidikan multikultural di negaranya.
115

 

Seperti apa yang dijelaskan oleh Dede Rosyada bahwa prosedur 

yang harus ditempuh dalam implementasi pendidikan multikultural di 

Indonesia adalah penyiapan kurikulum yakni menyisipkan berbagai 

kompetensi yang harus dimiliki siswa tentang multikulturalisme pada mata 

pelajaran yang relevan, karena multikulturalisme baru hanya sebuah 

gerakan dan belum menjadi sebuah ilmu yang komprehensif. Kemudian, 

diikuti dengan perumusan berbagai materi yang sesuai dengan kompetensi 

yang hendak dicapai, dan diikuti dengan rumusan proses pembelajaran 
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yang lebih memberikan peluang bagi para siswa untuk pembinaan dan 

pengembangan sikap, di samping pengetahuan dan keterampilan sosial 

yang terkait dengan upaya pengembangan sikap multikulturalistik.
116

 

 

2. Materi Pendidikan Multikultural 

Komponen inti dari pelaksanaan pendidikan multikultural adalah 

materi (content). Secara garis bersar, materi yang dapat diintegrasikan ke 

dalam kurikulum multikultural dalah isu, tema, topik, dan konsep-konsep 

yang berkaitan dengan multikulturalisme. Konsep-konsep yang dapat 

dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan multikultural adalah rasisme, 

seksisme, prasangka, diskriminasi, penindasan, ketidakberdayaan, 

ketidakadilan kekuasaan, keadilan, dan stereotip. 
117

 

Dengan tema, topik, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan 

multukulturalisme di atas, peserta didik diharapkan akan memperoleh 

sejumlah pengetahuan dari pendidik. Dengan pengetahuan tentang 

multikulturalisme tersebut, peserta didik akan memiliki pemahaman yang 

komprehensif tentang kekayaan keragaman pada setiap kelompok etnik. 

Alternatif tema, topik, isu, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan 

multikulturalisme perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan 

multikultural, cukup beralasan bila dilihat dari 4 (empat) hal, yaitu:
118

 

a. Tema, topik, isu, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan 

multikulturalisme di atas dapat diakses oleh semua kelompok kultural 
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peserta didik di sekolah. Dikatakan dapat diakses oleh semua peserta 

didik karena materinya sangat relevan, inklusif, serta merefleksikan 

pengatahuan dan pengalaman yang dibutuhkan oleh semua kelompok 

kutural peserta didik di sekolah. 

b. Tema, topik, isu, dan konsep-konsep di atas relevan dengan latar 

belakang kultural dan sosial semua peserta didik. Dikatakan relevan 

karena materinya dapat merefleksikan kesadaran peserta didik akan 

keragaman etnik dan kultural. 

c. Tema, topik, isu, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan 

multikulturalisme di atas mengandung analisis kritis yang dapat 

diaplikasikan. Dikatakan analisis kritis karena materinya dapat 

digunakan untuk menganalisis struktur sosial rasial yang terjadi di 

masyarakat. 

d. Tema, topik, isu, dan konsep-konsep di atas memungkinkan peserta 

didik untuk berpartisipasi secara harmonis dalam aktivitas di sekolah 

dan masyarakat secara luas. Dan juga dapat menjadikan peserta didik 

sebagai modal untuk berinteraksi sosial secara kooperatif dan 

harmonis. 

Implementasi pendidikan multikultural dapat dilakukan secara 

komprehensif melalui pendidikan kewarganegaraan dan/atau pendidikan 

agama. Pendidikan multikultural melalui pendidikan agama (Islam), dapat 

dilakukan melalui pemberdayaan slot-slot kurikulum atau penambahan 

atau perluasan kompetensi hasil belajar dalam konteks pembinaan akhlak 
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mulia dengan memberi penekanan pada berbagai kompetensi dasar 

sebagaimana telah terpapar di atas. Kemudian, pendidikan multikultural 

melalui pendidikan agama (Islam) juga harus dilakukan dalam pendekatan 

deduktif diawali dengan kajian ayat dalam tema-tema yang relevan, 

kemudian dikembangkan menjadi norma-norma keagamaan, baik norma 

hukum maupun etik.
119

 

Pendidikan multikultural, baik melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan maupun Pendidikan Agama Islam, harus dilakukan 

secara komprehensif, dimulai dari desain perencanaan dan kurikulum 

melalui proses penyisipan, pengayaan dan/atau penguatan terhadap 

berbagai kompetensi yang telah ada, mendesain proses pembelajaran yang 

bisa mengembangan sikap siswa untuk bisa menghormati hak-hak orang 

lain, tanpa membedakan latar belakang ras, agama, bahasa, dan budaya, 

dan tanpa membedakan mayoritas dan minoritas. Pencapaian pendidikan 

multikultural harus dapat diukur melalui evaluasi yang relevan, apakah 

melalui instrumen tes, non-tes atau melalui proses pengamatan 

longitudinal dengan menggunakan portofolio siswa.
120

 

Adapun dalam rangka membangun keberagamaan inklusif di 

sekolah ada beberapa materi pendidikan agama yang bisa dikembangkan 

dengan nuansa multikultural, antara lain:
121
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1. Materi tentang keimanan dengan memberikan pemahaman dan 

penanaman sikap ketika berinteraksi dengan orang yang berlainan 

agama, sehingga sedini mungkin sudah tertanam sikap toleran, inklusif 

pada peserta didik. 

2. Materi hukum tentang hukum pemerintahan yang terkandung 

konsepkonsep kebangsaan, seperti dalam Islam dicontohkan pada 

zaman Nabi Muhammad, sahabat ataupun khalifah-khalifah 

sesudahnya. Bahwa Nabi Muhammad mengelola dan memimpin 

masyarakat Madinah yang multi-etnis, multi-kultur, dan multi-agama. 

Keadaan masyarakat Madinah pada masa itu tidak jauh beda dengan 

masyarakat Indonesia, yang juga multi-etnis, multi-kultur, dan multi-

agama. 

3. Materi moral/akhlak yang menfokuskan kajiannya pada perilaku baik-

buruk, penting artinya bagi peletakan dasar-dasar kebangsaan. Sebab, 

kelanggengan suatu bangsa tergantung pada moral/akhlak, bila suatu 

bangsa meremehkan akhlak, punahlah bangsa itu. Agar pendidikan 

agama bernuansa multikultural ini bisa efektif, peran guru agama Islam 

memang sangat menentukan. Selain selalu mengembangkan metode 

mengajar yang variatif, tidak monoton. Dan yang lebih penting, guru 

agama juga perlu memberi keteladanan. 

4. Materi kebudayaan agama, materi yang bersumber pada fakta dan 

realitas historis dapat dicontohkan praktik-praktikinteraksi sosial yang 

diterapkan para pembawa agama, seperti dalam Islam dicontohkan 
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Nabi Muhammad ketika membangun masyarakat Madinah. Dari sisi 

historis proses pembangunan Madinah yang dilakukan Nabi 

Muhammad ditemukan fakta tentang pengakuan dan penghargaan atas 

nilai pluralisme dan toleransi. 

 

3. Metode Pendidikan Multikultural 

Metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai seperangkat cara, 

jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses 

pembelajaran agar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran atau 

kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabi mata pelajaran.
122

 

Proses belajar mengajar atau proses pembelajaran merupakan suatu 

proses yang rumit dan kompleks, karena tidak semua faktor yang terlibat 

bisa dikendalikan oleh guru. Kegagalan dalam proses meramu guru 

menyebabkan siswa dengan status sosial ekonomi rendah tidak dapat 

mengikuti pembelajaran sebagaimana mereka siswa yang datang dari 

kelompok sosial ekonomi tinggi. Demikian pula halnya bagi siswa yang 

memiliki latar belakang budaya yang berbeda akan gagal beradaptasi 

dalam proses pembelajarannya.
123

 

Tanpa adanya metode yang bagus, materi pembelajaran sebagus 

apapun akan sulit dicerna dengan baik oleh peserta didik. Metode 

pembelajaran akan berpengaruh terhadap sukses tidaknya proses belajar 

mengajar. Pendidikan agama akan dapat memenuhi fungsinya jika ia 

                                                             
122

 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 4. 
123

 Akhmad Hidayatullah Al Arifin, “Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praksis 

Pendidikan di Indonesia,”Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Volume 1, 

Nomor 1, Juni, 2012, 75-76. 



75 
 

 
 

mampu menggerakkan peserta didik untuk belajar mengamalkan ajaran-

ajaran agama yang mereka terima dalam kehidupan sehari-hari.
124

   

Pendidik agama Islam tidak boleh terpaku pada satu metode saja, 

namun harus mengelaborasi berbagai metode seperti ceramah, diskusi, 

field trip atau studi banding, dan lain-lain. Misalnya peserta didik dapat 

diajak mengunjungi rumah ibadah dan berdialog dengan pengurus rumah 

ibadah atau jemaat. Pendidik (dan lembaga pendidikan) juga dapat 

mengagendakan untuk mengundang seorang atau kelompok minoritas 

agama untuk memberikan ceramah dan berdiskusi dengan peserta didik. 

Dengan begitu, peserta didik mendengar, berdiskusi, dan sharing 

pengalaman tentang apa saja yang mereka rasakan selama ini sebagai 

kaum minoritas. Pasca mendengar testimoni dari kaum minoritas, dalam 

diri setiap peserta didik diharapkan tumbuh sikap apresiatif dan empatik 

terhadap kaum minoritas, sehingga mereka dapat menerima serta 

menempatkan kaum minoritas secara terhormat seperti halnya kelompok 

masyarakat yang lain.
125

 

Terkait dengan metode pembelajaran dalam pelaksanaan 

pendidikan multikultural terdapat empat pilar untuk melaksanakan proses 

pembelajaran demi terlaksanya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan 

nasional dan kaitannya dengan pendidikan multikultural, yaitu:
126

 

a. Penerapan Learning to Know 
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Melalui penerapan ini peserta didik akan memahami dan menghayati 

suatu pengtahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam 

lingkungannya. 

b. Penerapan Learning to Do 

Melalui penerapan Learning to Do, peserta didik dapat menghayati 

proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna, suatu proses 

pembelajaran yang dikenal dengan active learning. Bentuknya dapat 

berupa penugasan untuk membuat ringkasan buku atau artikel yang 

ditugaskan  kepada peserta didik untuk membacanya. Selain itu, masih 

banyak bentuk belajar aktif lainnya yang memungkinkan peserta didik 

berkesempatan aktif baik secara intelektual, motorik, atau emosional. 

c. Penerapan Learning to Be 

Metode ini dirancang agar terjadinya proses pembelajaran yang 

memungkinkan lahirnya manusia terdidik mandiri. Rasa kemandirian 

akan tumbuh dari sikap percaya diri dan sikap percaya diri akan lahir 

dari pemahaman dan pengenalan diri secara tepat. Penerapan ini 

menemukan dan menyelidik yang memungkinkan peserta didik 

menemukan kebahagiaan dalam belajar. 

d. Penerapan Learning to Live Together 

Proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati 

hubungan antara manusia secara intensif dan terus-menerus sangatlah 

penting. Pertentangan yang dasarnya perbedaan ras, agama, suku, 

keyakinan politik, dan kepentingan ekonomi yang masih sering terjadi 
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perlu dihindarkan. Oleh karena itu, pendidikan nilai kemanusiaan, 

moral dan agama yang melandasi hubungan antarmanusia perlu 

diintensifkan. 

 

4. Pendidik atau Guru dalam Pendidikan Multikultural 

Guru merupakan ujung tombak dari pendidikan multikultural. 

Peran guru sangat menentukan dalam keberhasilan mendorong 

pemahaman lintas budaya pada peserta didik. Hal yang disampaikan guru, 

cara guru mengajar, dan kepribadian guru sangat mempengaruhi 

keberhasilan pembelajaran. Demikian pula latar belakang kultural 

guruakan turut membentuk persepsi siswa terhadap kulturnya.
127

 

Guru yang tidak memahami latar belakang budayanya dan tidak 

sensitif budaya atau tidak memiliki pemahaman lintas budaya tidak dapat 

diharapkan berhasil dalam menerapkan pendidikan multikultural. Oleh 

karena itu, sangat penting untuk menyiapkan guru yang memiliki 

pemahaman lintas budaya sehingga mampu menyelenggarakan pendidikan 

multikultural.
128

 

Sebaik-baiknya konsep untuk pendidikan multikultural yang 

integrative tidak akan terlalu bermakna jika dikelola dan dikendalikan oleh 

guru yang tidak kompeten untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut, baik 

dalam wilayah kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Oleh sebab itu, 
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ada beberapa kualifikasi guru yang diperlukan dalam konteks 

pengembangan pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut:
129

 

a. Guru harus memiliki skill keguruan, pernaharnan, pengalaman dan 

nilai-nilai kulturnya dengan baik sehingga dapat memahami siswa-

siswanya yang secara etnik, ras, dan kultur berbeda dengan mereka 

serta dapat menerima siswanya dalam kelas untuk bisa belajar 

bersama, mengembangkan aktivitas belajar secara bersama-sama di 

dalam kelasnya. 

b. Guru harus selalu merefleksikan dirinya dengan memberikan sikap dan 

perlakuan yang adil terhadap seluruh siswanya yang berbeda latar 

belakang etnik, ras, dan budayanya, serta memberikan perlakuan yang 

sama terhadap para siswa yang berbeda jenis kelaminnya. 

c. Guru diharapkan memperkaya pemahamannya tidak hanya mengenai 

keguruan dan pembelajaran, tetapi juga pengetahuan konsepsional 

tentang multikultur, seperti budaya, imigrasi, ras, seks, asimilasi 

kultur, grup etnik, stereotip, prejudaisme, dan rasisme. 

d. Guru harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang sejarah, 

karakteristik, dan perbedaan internal dalam setiap kelompok etnik dan 

ras-ras tertentu. 

e. Guru harus mampu melakukan analisis-analisis perbandingan dan 

mampu mengambil sebuah kesimpulan tentang teori-teori yang dapat 
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digunakan untuk mengelola keragaman sosial sehingga menjadi 

potensi yang kuat untuk bangsa. 

Adapun menurut Tanto Sukardi dan Subandowo untuk dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan yang 

berbasis multikultural memerlukan guru dengan karaktaristik tertentu, 

karakteristik guru yang diperlukan adalah sebagai berikut:
130

 

a. Guru harus mampu menciptakan situasi kelas yang tenang, bersih, 

tidak stress, dan sangat mendukung untuk pelaksanaan pembelajaran. 

b. Guru harus menyediakan peluang bagi para siswa untuk mengakses 

seluruh bahan dan sumber informasi untuk belajar. 

c. Guru perlu menggunakan model cooperative learning melalui diskusi 

dalam kelompok kelompok kecil, debat, atau role playing. 

d. Guru harus mampu menghubungkan informasi baru pada sesuatu yang 

sudah diketahui oleh siswa, sehingga mudah untuk mereka pahami. 

e. Guru harus mampu mendorong siswa untuk mengerjakan tugas-tugas, 

dengan melakukan kajian dan penelusuran pada hal-hal baru dan 

mendalam. 

f. Guru harus memiliki catatan-catatan kemajuan dari semua proses 

pembelajaran siswa, tugas-tugas individual, sehingga dapat melakukan 

evaluasi dalam bentuk portofolio. 

Jadi untuk menunjang pelaksanaan pendidikan multikultural, guru 

memliki peran yag sangat penting di dalamnya untuk menanamkan nilai-
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nilai inklusif keberagaman. Keberagaman sosial di kalangan pelajar yang 

berbeda dapat menimbulkan keharmonisan antar pelajar dan tidak memicu 

sikap diskriminatif. Sehingga motor penggerak dalam pelaksanaan 

pendidikan multikultural adalah guru. Guru harus memiliki persiapan yang 

sangat matang untuk memunculkan tiap gagasan yang akan dilaksanakan 

ketika pembelajaran. 

 

5. Evaluasi Pendidikan Multikultural 

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian kompetensi pendidikan 

multikultural, diperlukan evaluasi. Menurut Jane R. Mercer, jenis tes yang 

dapat digunakan untuk mengevaluasi kurikulum pendidikan multikultural 

adalah tes prestasi (achievement test). Tes ini dijadikan alat untuk 

mengukur pemahaman peserta didik terhadap nomena ras, etnik, dan 

budaya yang beragam di masyarakat. Tes prestasi ini mencakup aspek 

akademik dan non-akademik peserta didik, termasuk perilakunya.
131

 

Dalam aspek akademik, model tes prestasi ini dapat dipraktikkan 

dengan menggunakan teknik studi kasus dan pemecahan masalah. Dalam 

praktiknya, teknik ini diakui secara luas sebagai salah satu metode belajar 

terbaik. Disukusi kasus pada umumnya berfokus pada persoalan yang ada 

dalam situasi atau contoh konkret, tindakan yang mesti diambil dan 

pelajaran yang bisa dipetik, serta cara-cara menangani atau menghindari 

situasi semacam itu di masa depan.
132

 Teknik ini dapat diterapkan dengan 
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cara pendidik memberikan teks bacaan yang berisi tentang berbagai kasus 

yang berkaitan dengan isu-isu multikulturalisme, baik berupa peristiwa, 

situasi, dan atau konflik antar kelompok yang berbeda. Tugas peserta didik 

adalah mengomentari dan menafsirkan teks bacaan serta memberikan 

alasan atas komentarnya. Jawaban peserta didik selanjutnya dapat 

dijadikan dasar oleh pendidik untuk mengukur kinerja akademiknya: 

rendah, sedang, dan atau tinggi. Sementara itu dalam aspek perilaku (non-

akademik), model tes prestasi ini dapat dipraktikkan dengan menggunakan 

teknik kinerja. Teknik ini dapat diterapkan pendidik dengna cara 

memonitor atau mengamati proses interaksi dan komunikasi antar peserta 

didik terutama pada saat proses pembelajaran berlangsung. Standar ukuran 

yang digunakan pendidik adalah materi pembelajaran yang telah dipelajari 

peserta didik terutama topik, tema, dan konsep yang berkaitan dengan 

nilai-nilai multikultural.
133

 

Di pihak lain, James Lynch menambahkan, teknik monitoring dan 

observasi terhadap perilaku peserta didik terkait isu-isu multikulturalisme 

dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, monitoring 

dan observasi perilaku peserta didik yang terkait dengan isu-isu 

multikulturalisme dilakukan oleh pendidik di sekolah. Monitoring dan 

observasi ini dilakukan pendidik secara komprehensif dan terus-menerus. 

Karena prosesnya panjang, maka kegiatan monitoring dan observasi 

tersebut dibantu dengan check list dan instrumen lain seperti catatan 
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anekdot. Catatan anekdot ini berisi hal-hal yang tidak dapat dicapai 

melalui check list seperti peristiwa dan kasus spesifik, atau rincian 

peristiwa dan peristiwa tipikal dan interpretasi peristiwa. Sementara secara 

eksternal, monitoring dan observasi terhadap perilaku peserta didik 

dilakukan oleh orang tuanya di rumah bekerja sama dengan para pendidik 

di sekolah. Pendidik mempersiapkan check list dan memberikannya 

kepada orang tua untuk instrumen observasi. Selanjutnya orang tua 

menyerahkan hasil monitoring dan observasi tersebut kepada pendidik di 

sekolah. Hasil monitoring dan observasi eksternal tersebut oleh pendidik 

digabung dengan hasil monitoring observasi internal untuk dijadikan 

bahan dalam pembuatan rubrik penskoran bagi peserta didik. Dari rubrik 

ini akan diketahui prestasi non-akademik termasuk perlaku peserta didik: 

rendah, sedang, atau tinggi.
134

 

Berdasarkan pada pernyataan di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa evaluasi kurikulum pendidikan multikultural dilakukan untuk 

menguji keberhasilan pencapain program yang di tawarkan oleh sekolah 

dalam perencanaan melaksanan pendidikan multikultural. Tes prestasi 

yang digunakan ditawarkan digunakan untuk menguji prestasi akademik 

dan non-akademik peserta didik. Penggunaan tes prestasi tersebut 

diorientasikan pada penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, 

dengan memperhatikan tiga domain pembelajran, yaitu afektif, kognitif, 
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dan psikomotor. Teknik yang digunakan terdiri atas teknik studi kasus, 

pemecahan masalah, montoring dan observasi. 

Implementasi dalam merealisasikan pendidikan multikultural di 

sekolah tidak terlepas dari bagian dari kurikulum itu sendiri. Internalisasi 

nilai-nilai multikultural itu sendiri akan berhasil apabila dalam merealisasikan 

konsep pendidikan multikultural sesuai dengan kaidah multikultural. Artinya 

program-program yang dibentuk harus mencerminkan tujuan dari pendidikan 

multikultural, materi di dalamnya terintegrasi dengan konsep pendidikan 

multikultural, metode harus sesuai dengan pendekatan-pendekatan dalam 

pendidikan multikultural, seorang pendidik memiliki karakter kuat yang 

multikultural, dan desain evaluasi harus diarahkan kepada terbentuknya 

lingkungan sekolah yang multikultural. 
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BAB IV 

RELEVANSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI DRIVING 

FORCE DERADIKALISASI DI KALANGAN PELAJAR 

 

Indonesia merupakan negara majemuk dengan berbagai macam budaya, 

suku, bahasa, agama, ras, dan etnis. Keberagaman ini merupakan anugerah Tuhan 

yang harus selalu disyukuri. Sebab dengan keberagaman itu, bangsa Indonesia 

menjadi bangsa yang bersifat multikultural. Kenyataan ini bila tidak disikapi 

dengan arif dan bijak, dapat menimbulkan benturan, perselisihan dan konflik antar 

komponen bangsa. Sebab multikultural sendiri ibarat dua mata pisau, satu sisi 

menjadikan bangsa yang kaya akan khazanah kebudayaan, dan di sisi lain, rentan 

menimbulkan benturan antar kelompok yang tidak jarang berakhir pada konflik.
135

 

Terjadinya benturan ini sangat mungkin mengingat perbedaan sering kali 

mengantarkan pada sebuah konflik dan tindakan radikal yang anarkis. Kita dapat 

menyaksikan banyaknya benturan dan konflik kekerasan di tanah air ini yang 

disebabkan oleh persoalan tidak adanya pemahaman dan kesadaran hidup di 

tengah-tengah bangsa yang multikultural ini. Bangsa Indonesia memang tidak bisa 

sepi dari konflik antar-individu, antar-kampung, antar-kelompok, antar-elit, 

hingga  antar-suku.  

 

A. Bahaya Radikalisme 

Radikalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap atau posisi yang 

mendambakan perubahan terhadap status quo dengan jalan penghancuran 

secara total, dan menggantikannya dengan yang sama sekali baru dan berbeda. 
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Biasanya cara yang digunakan bersifat revolusioner, yakni 

menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan 

(violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. Radikalisme terjadi pada pemeluk 

agama, termasuk pemeluk agama Islam. Secara sederhana radikalisme Islam 

diartikan sebagai segala perbuatan yang berlebihan dalam beragama. Dalam 

bahasa Akbar S. Ahmed, radikalisme Islam merupakan ekspresi vulgar dalam 

beragama yang cenderung memakai kata-kata kasar serta kotor untuk 

menyudutkan lawan-lawan politiknya, bahkan kadangkala tidak menyadari 

bahwa mereka mengklaim dan memperjuangkan kebenaran dengan cara-cara 

kasar, memuakkan, dan menjijikkan.
136

 

Adapun pada level aksi atau tindakan, radikalisme bisa berada pada 

ranah sosial-politik dan agama. Pertama, pada ranah sosial-politik, paham ini 

tampak tercermin dari adanya tindakan memaksakan pendapatnya dengan 

cara-cara yang inkonstitusional, bahkan bisa berupa tindakan mobilisasi masa 

untuk kepentingan politik tertentu dan berujung pada konflik sosial. Kedua, 

pada level keagamaan, fenomena radikalisme agama tercermin dari tindakan-

tindakan destruktif anarkis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap 

kelompok pemeluk agama lain (eksternal) atau kelompok seagama (internal) 

yang berbeda dan dianggap sesat. Termasuk dalam tindakan radikalisme 

agama adalah aktifitas untuk memaksakan pendapat, keinginan, dan cita cita 

keagamaan dengan jalan kekerasan.
137

 Aksi radikalisme di lingkungan sekolah 
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pada ranah sosial misalnya tidak mau berkawan dengan seseorang yang 

berkulit hitam ataupun tindak diskriminan lainnya. Sedangkan dalam ranah 

agama misalnya mencemooh agama tertentu. 

Berkembangnya Islam radikal, di Indonesia sesungguhnya menjadi 

tantangan besar bagi kehidupan umat beragama. Indonesia merupakan negara 

yang memiliki karakteristik plural. Bahkan  Indonesia merupakan negara yang 

masyarakatnya paling plural. Karena itu bukan suatu penilaian berlebihan jika 

dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang multi-etnis, multi-iman, 

dan multi-ekspresi kultural politik. Karena itulah keanekaragaman yang 

dimiliki oleh Indonesia ini harus dikelola secara baik, cerdas, dan jujur. Jika 

pengelolaannya mampu dilaksanakan secara optimal maka dapat berubah 

menjadi kekayaan kultural yang dahsyat.
138

 

Dikhawatirkan apabila gerakan semacam ini mulai merambah ke 

dalam genarasi muda bangsa Indonesia khususnya kaum terpelajar, maka ini 

akan menimbulkan kerugian yang besar yang akan terjadi di masa yang akan 

datang. Apabila Islam radikal berkembang ke segala arah maka dapat 

dipastikan sasaran utama mereka adalah generasi muda bangsa khususnya di 

kalangan pelajar. Oleh karena itu demi mewujudkan keberadaan inklusivitas 

di dalam lingkungan sekolah adalah salah satunya menanamkan nilai-nilai 

multikultural yang mampu menumbuhkan kesadaran keberagaman dan 

membuka mata generasi bangsa bahwa sikap penerimaan dan toleransi harus 

dapat ditumbuhkembangkan. Maka solusi yang ditawarkan penulis sesuai 
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dengan judul yang dibawa bahwa cara yang efektif untuk menekan radikalisasi 

adalah dengan pendidikan multikultural. Karena nilai-nilai yang dibawa sangat 

bertentangan dengan konsep radikalisasi. 

 

 

B. Ide Dasar Pendidikan Multikultural 

Lawan dari radikalisme adalah deradikalisasi. Deradikalisasi adalah 

suatu usaha untuk mengajak para pelaku radikal dan pendukungnya untuk 

meninggalkan penggunaan kekerasan. Salah satu upaya deradikalisasi adalah 

melalui proses pendidikan multikultural. Multikulturalisme sendiri dapat kita 

pahami sebagai sebuah perspektif atau cara pandang yang mengakui dan 

mengagungkan perbedaan dan fenomena kemajemukan budaya, bangsa, etnis, 

suku, ras, golongan, dan agama untuk berinteraksi atau bahkan berkontestasi 

di dalam batas-batas wilayah sebuah negara. Idealisme yang ingin dicapai 

dengan multikulturalisme adalah kerekatan sosial melalui pemahaman, 

penghargaan, dan pengakuan atas dasar keadilan sosial dan harga diri 

manusia. Dalam multikulturalisme tidak ada dominasi budaya mayoritas dan 

tirani atas budaya minoritas.
139

 

Sebagai sebuah kosep multikultural telah berkembang menjadi ilmu 

terapan salah satunya adalah pendidikan multikultural. Pendidikan 

multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis 

mata pelajaran dengan cara mengakses perbedaan kultural yang ada pada para 

siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, klas sosial, ras, 
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kemampuan, dan umur agar proses belajar mengajar menjadi efektif dan 

mudah. Pendidikan multikultural sekaligus juga untuk melatih dan 

membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan 

pluralis dalam lingkungan mereka dengan tidak melupakan nilai-nilai 

religiusitas.
140

 

Pelaksanaan pendidikan multikultural diharapkan mampu mencapai 

suatu kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi 

nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu alasan yang menyebabkan pelaksanaan 

pendidikan multikultural menjadi isu penting sebagai driving force 

deradikalisasi ditengarai terjadinya konflik sosial yang bernuansa suku, 

agama, dan ras yang melanda negeri ini khususnya yang telah menyusup ke 

lembaga-lembaga pendidikan yang sasarannya adalah kalangan pelajar. 

Berdasarkan banyak studi atau riset menyebutkan salah satu penyebab 

utama dari konflik ini adalah akibat lemahnya pemahaman dan pemaknaan 

tentang konsep kearifan budaya yang ditunjukkan masing-masing subyek 

sosial, politik, agama, budaya, ekonomi, dan lainnya. Logika dapat ditemukan 

dalam 10 rumusan penyebab konflik dalam masyarakat yang dilakukan visi 

universal: 
141

 

1. Perbedaan pendidirian dan perasaan orang, seorang makin tajam sehingga 

timbul bentrokan perseorangan. 
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2. Perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat sehingga terjadi 

disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem 

nilai baru.  

3. Perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah 

laku perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. 

4. Bentrokan antar kepentingan, baik perseorangan maupun kelompok. 

5. Permasalahan di bidang ekonomi. 

6. Lemahnya kepemimpinan pada berbagai tingakatan (weak leadership). 

7. Ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian atau seluruh kelompok 

masyarakat. 

8. Rendahnya tingkat penegakan hukum (lack of legal mechanism). 

9. Tererosinya nilai-nilai tradisional yang mengedapankan kebersamaan dan 

harmoni. 

10. Sejarah opresi pemerintah pada masa lalu terutama melalui kekuatan 

militer. 

Pendidikan multikultural (multicultural education) sebagai perspektif 

atau pendekatan pendidikan menjadi penting sebagai driving force 

deradikalisasi, hal ini karena konsep pendidikan ini dapat mengakui 

keragaman realitas beragama dalam pertemuan hidup antarmanusia. 

Pendidikan multikultural juga dapat dijadikan wahana edukatif dalam 

merefleksikan pentingnya pemahaman akan keragaman budaya, ras, 

seksualitas, gender, etnisitas, agama, dan atau status sosial. Artinya, 
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pendidikan multikultural menekankan orientasi pendidikannya pada pada 

pemaknaan tentang keragaman kebudayaan dan sosial. 

Potensialitas pendidikan multikultural untuk diperkuat dan 

dikembangkan di Indonesia sudah jelas bernilai penting, karena pendidikan 

multukultural mengajarkan peserta didik sebagai subjek pendidikan yang 

objektif-rasional, sekaligus sebagai subjek beragama yang dewasa-religius, 

untuk saling menghargai setiap perbedaan, memelihara sikap saling 

pengertian, serta mengajarkan sikap keterbukaan dalam keragaman agama di 

masyarakatnya.
142

 Hal inilah yang signifikan bagi realitas kebudayaan bangsa 

Indonesia. Pendidikan multikultural sangat relevan diterapkan di sekolah-

sekolah dan di setiap jenjang pendidikan karena pendidikan multikultural 

sangat mengakomodir dan memerhatikan secara sungguh-sungguh keragaman 

latar belakang peserta didik seperti etnis, ras, agama dan budaya. 

 

C. Pendidikan Multikultural: Driving Force Deradikalisasi 

Melihat pada bab sebelumnya bahwa dalam implementasi pendidikan 

multikultural terdapat program, materi, metode, pendidik, dan evaluasi, maka 

dapat dicermati bahwa: 

1. Program pendidikan multikultural 

Program ini disiapkan dalam pendidikan multikultural berupaya 

mereformasi pendidikan yang bukan hanya untuk meningkatkan prestasi 

akademik saja, melainkan memiliki pengaruh yang sangat signifikan 
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dalam meningkatkan toleransi budaya sesama dan menjalin hubungan di 

kalangan kelompok etnik dan ras dalam program belajar bersama tanpa 

membedakan perbedaan-perbedaan yang kada pada setiap individu. 

Program yang dimaksud di sini merupakan visi misi dalam dunia 

pendidikan Islam, adapun visi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai 

tujuan jangka panjang, cita-cita masa depan, dan impian ideal yang ingin 

diwujudkan oleh pendidikan Islam. Dalam kaitannya dengan pendidikan 

multikultural, program pendidikan Islam harus memiliki visi misi untuk 

menciptakan lingkungan sekolah yang mampu menginternalisasikan nilai-

nilai multikultural dalam kehidupannya sehari-hari. 

2. Materi pendidikan multikultual 

Materi berhubungan dengan multukulturalisme, peserta didik 

diharapkan akan memperoleh sejumlah pengetahuan tentang 

multikulturalisme tersebut, peserta didik akan memiliki pemahaman yang 

komprehensif tentang kekayaan keragaman pada setiap kelompok etnik. 

Untuk menunjang keberhasilan pendidikan Islam yang 

multikultural, materi pembelajaran perlu dibenahi. Materi yang dibutuhkan 

adalah materi yang mencerahkan dan membuka mata siswa dalam 

menyikapi adanya perbedaan. Oleh karena itu materi pendidikan agama 

Islam yang diajarkan di institusi pendidikan harus memuat nilai-nilai 

toleransi dan spirit inklusivitas, sehingga Islam akan mampu tampil dalam 

wajah yang pluralis, toleran, dan humanis. 
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3. Metode pendidikan multikultural 

Suatu metode yang memungkinkan peserta didik menghayati 

hubungan antara manusia secara intensif. Pertentangan yang dasarnya 

perbedaan ras, agama, suku, keyakinan politik, dan kepentingan ekonomi 

yang masih sering terjadi perlu dihindarkan. Oleh karena itu dalam metode 

yang diusung pendidikan multikultural sangat memperhatikan keberadaan 

setiap diri individu.  

Dalam membuat suatu metode pembelajaran pendidikan agama 

harus sesuai dengan kebutuhan serta kondisi objektif peserta didiknya. 

Metode ini harus didesain dengan tepat sehingga dapat memotivasi peserta 

didik untuk menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai 

toleransi ke dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Pendidik atau guru 

Guru yang tidak memahami latar belakang budaya dan tidak 

sensitif budaya atau tidak memiliki pemahaman lintas budaya tidak dapat 

diharapkan berhasil dalam menerapkan pendidikan multikultural. Oleh 

karena itu, sangat penting untuk menyiapkan guru yang memiliki 

pemahaman lintas budaya sehingga mampu menyelenggarakan pendidikan 

multikultural dengan baik. 

Pendidikan Islam yang berbasis pada multikultural hanya dapat 

terwujud manakala di dukung oleh pendidik yang inklusif-multikulturalis. 

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menghasilkan pendidik 

yang inklusif-multikulturalis. Pertama, menyelenggarakan berbagai 
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training, workshop, seminar, dan kegiatan-kegiatan yang berwawasan 

multikultural kepada para pendidik. Kedua, menyelenggarakan dialog 

keagamaan dengan pendidik agama, pemuka, atau umat beragama lainnya. 

Dengan demikian, para pendidik dapat berbaur dan mengenal satu sama 

lain, sehingga akan melahirkan sikap apresiatif dan toleran terhadap agama 

lain. Ketiga, mengenalkan berbagai bacaan atau referensi yang bernuansa 

pendidikan multikultural sejak dini kepada para pendidik.
143

 

5. Evaluasi 

Evaluasi pendidikan multikultural dilakukan untuk menguji 

keberhasilan pencapain program yang di tawarkan oleh sekolah dalam 

perencanaan melaksanan pendidikan multikultural. Evaluasi diperlukan 

untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan pendidikan agama 

Islam dalam mengajarkan nilai-nilai multikultural.  

Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian 

berdasarkan angka-angka, akan tetapi sejatinya pendidikan itu melampaui 

batas-batas kognitif yang hanya mengedapankan aspek pengetahuan saja. 

Pendidik harus mempunya tolak ukur yang bijak. Tolak ukur tersebut 

adalah sejauh mana pengetahuan siswa itu berkembang dan masuk ke 

dalam rutinitas sehari-hari siswa tentang kesadaran diri akan pentingnya 

nilai-nilai toleransi dalam hal yang berhubungan dengan pendidikan 

multikultural. 
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Dari uraian di atas, paradigma pendidikan multikultural sangat bermanfaat 

untuk membangun kohesifitas, soliditas, dan intimitas di antara keragaman di 

lingkungan sekolah. Lewat penanaman semangat multikultural di sekolah-

sekolah, di berbagai jenjang pendidikan ini, tak lain adalah gerakan 

penyadaran bagi generasi muda untuk memahami dan menerima 

kebhinnekaan masyarakatnya. Pada titik ini dapat dikatakan bahwa pendidikan 

multikultural sebagai driving force deradikalisasi sangat relevan bila harus 

diimplementasikan dan dikembangkan secara terus-menerus demi 

terwujudnya perdamaian dan kenyamanan khususnya dalam pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah. Berbagai macam pendekatan, strategi, metode dan 

teknik pembelajaran, maupun berbagai perubahan kurikulum pendidikan 

mestilah didasari oleh semangat penguatan pendidikan multikultural.  

Argumentasi dan idealisme yang ingin dicapai dengan 

multikulturalisme adalah kerekatan sosial melalui pemahaman, penghargaan, 

dan pengakuan atas dasar keadilan sosial dan harga diri manusia. Sebab dalam 

multikulturalisme tidak ada dominasi budaya mayoritas dan tirani atas budaya 

minoritas.
144

 Untuk menunjang semua itu harus dibuktikan adanya nilai-nilai 

dari pendidikan multikultural yang nantinya sebagai penggerak atau poros 

roda depan deradikalisasi di kalangan pelajar. Adapun nilai-nilai pendidikan 

multikultural sebagai driving force deradikalisasi diyakini sebagai senjata 

yang efektif. 
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Beberapa nilai multikultural sekurang-kurangnya terdapat indikator-

indikator sebagai berikut: belajar hidup dalam perbedaan, membangun rasa 

saling percaya (mutual trust), memelihara rasa saling pengertia (mutual 

understanding), menjunjung sikap saling menghargai (mutual respect), 

terbuka dalam berfikir, apresiasi dan interdepedensi, resolusi konflik dan 

rekonsiliasi nir kekerasan.
145

 Selain itu untuk memahami nilai-nilai 

multikultural secara umum terdapat nilai inti (core values) antara lain: 

Pertama, apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam 

masyarakat. Kedua, pengakuan terhadap harkat martabat manusia dan hak 

asasi manusia. Ketiga, pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia. 

Keempat, pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi.
146

 

Adapun menurut penulis dengan mempertimbangkan uraian yang 

sedemikian rupa, dapat ditelisik lebih bahwa nilai-nilai pendidikan 

multikultural dalam pelaksanaannya di lingakan sekolah dapat dapat dijadikan 

sebagai ujung tombak deradikalisasi, antara lain: 

1. Nilai Toleransi 

Toleransi merupakan kemampuan untuk dapat menghormati sifat-

sifat dasar, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki orang lain. Selain itu, 

toleransi juga bisa dipahami sebagai sifat atau sikap menghargai, 

membiarkan atau membolehkan pendirian (pandangan, pendapat, 

kepercayaan kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) orang lain yang 

bertentangan dengan kita. Atau dengan kata lain, hakikat toleransi adalah 
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hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara 

keragaman. 

Namun perlu digarisbawahi di sini, toleransi dalam hal keagamaan 

bukan dimaknai sebagai sikap menerima ajaran agama-agama lain, seperti 

dalam hal kepercayaan. Melainkan perwujudan sikap keberagamaan 

pemeluk satu agama dalam pergaulan hidup dengan orang yang tidak 

seagama. Sebagai umat yang beragama, diharapkan dapat membangun 

sebuah tradisi keagamaan yang menghargai keberadaan agama lain, dan 

bisa menghadirkan wacana agama yang tolerans dan transformatif.
 

Sehingga dapat dipertegas bahwa toleransi bukanlah dimaknai sebagai 

mengakui kebenaran agama mereka, melainkan pengakuan terhadap 

agama mereka dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Selain itu, 

toleransi juga bukan berarti sikap kopromi atau kerjasama sama dalam 

keyakinan dan ibadah. 

2. Nilai Demokrasi 

Demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam 

pengambilan keputusan, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang 

diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara, adanya 

sistem perwakilan yang efektif, dan akhirnya adanya sistem pemilihan 

yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas. 

Jika nilai demokrasi ini dibawa ke ranah pendidikan, maka 

mengandung pengertian adanya pandangan hidup yang mengutarakan 

persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam 
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berlangsungnya proses belajar-mengajar antara pendidik dan peserta didik, 

serta keterlibatan lembaga pendidikan. 

3. Nilai Keseteraan 

Keseteraan ini menunjukkan adanya tingkatan yang sama, 

kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain. 

Kemudian, jika nilai ini dimasukkan ke dalam pendidikan adalah adanya 

proses pendidikan yang tidak menjadikan dan memperlakukan peserta 

didik satu lebih spesial dari peserta didik lainnya, atau sebaliknya 

menjadikan salah satu peserta didik lebih rendah dari peserta didik lainnya 

dengan alasan apa pun. Apakah itu terkait dengan fasilitas yang diberikan 

atau pun perlakuan dari pendidik atau lembaga pendidikan itu sendiri. 

4. Nilai Keadilan 

Adil itu adalah bentuk dari keseimbangan dan keharmonisan antara 

menuntut hak dan menunaikan kewajiban, termasuk dalam memberikan 

kesempatan yang lain untuk menuntut hak dan menjalankan kewajibannya. 

Dalam hal ini, keadilan dapat diartikan sebagai membagi sama banyak, 

atau memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok 

dengan status yang sama. Misalnya, semua peserta didik dengan 

kompetensi yang sama berhak mendapatkan nilai yang sama dalam mata 

pelajaran yang sama. 

Selain itu, keadilan juga bisa diartikan dengan memberikan hak 

yang seimbang dengan kewajiban, atau memberi seseorang sesuai dengan 

porsi kebutuhannya. Sebagai contoh, dalam pendidikan, orang tua bisa 
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dikatakan adil jika dalam pembiayaan pendidikan anak-anaknya sesuai 

dengan tingkat kebutuhan masing-masing, meskipun secara nominal 

masing-masing anak tidak sama jumlahnya. Karena dalam hal ini, definisi 

adil yang berlaku adalah adil sesuai dengan porsinya, bukan adil yang 

membagi sama banyak seperti definisinya yang pertama. 

Apabila keempat nilai-nilai tersebut mampu dituangkan ke dalam 

pelaksanaan pendidikan multkultural, maka bukan tidak mungkin adanya 

radikalisme yang menyasar di lembaga-lembaga pendidikan khususnya akan 

tereduksi seiring dengan pengimplemestasian metode, materi, peran guru, dan 

evaluasi ke dalam pelaksanaan pendidikan multikultural. Adapun 

pelakasanaan pendidikan multikulral ini tidak mungkin terjadi bila hanya 

diterapkan pada konteks materi, tetapi perlu adanya kesabaran agar nilai-nilai 

ini dapat terinternalisasikan ke dalam diri peserta didik sehingga output yang 

diharapkan yaitu berupa sikap pemahaman dan penerimaan dapat terjalin 

dengan baik. 

Pendidikan multikultural telah menjadi motor penggerak dalam 

menegakkan demokratisasi, humanisme, dan pluralisme yang dikakukan 

melalui sekolah, kampus, dan institusi-institusi pendidikan lainnya. Upaya 

deradikalisasi merupakan solusi alternatif yang terbaik bagi mereka yang 

terlibat gerakan terorisme serta kelompok-kelompok radikalisme, dengan 

meluruskan paham radikal melalui berbagai sosialisasi untuk menanamkan 

multikulturalisme dalam berbagai bidang kehidupan. Deradikalisasi 

diharapkan dapat menampilkan perilaku pluralisme, toleransi, dan harmonisasi 
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serta inklusifisme beragama. Sehingga pihak-pihak yang mensinyalir adanya 

radikalisme di lingkungan sekolah dapat tidak mendapat ruang gerak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari bahasan mengenai Relevansi Pendidikan Multikultural terhadap 

Deradikalisasi dalam Perspektif Pendidikan Islam, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Konsep pendidikan multikultural 

Pada dasarnya pendidikan multikultutal berisi program pendidikan, 

materi pendidikan, metode pendidikan, pendidik, dan evaluasi. Sekolah 

harus mampu menyuguhkan pendidikan yang inklusif (terbuka), baik dari 

sisi tujuan, kurikulum pendidikan, guru yang mengajar, strategi yang 

digunakan, maupun perilaku sosialkeagamaan yang dipraktekkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sekolah harus mendesain proses pembelajaran, 

mempersiapkan kurikulum dan desain evaluasi, serta mempersiapkan guru 

yang memiliki persepsi, sikap dan perilaku multikultur, sehingga menjadi 

bagian yang memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap 

multikultural para siswanya. 

2. Relevansi pendidikan multikultural sebagai driving force deradikalisasi di 

kalangan pelajar. 

Pendidikan multikultural telah menjadi motor penggerak dalam 

menegakkan demokratisasi, humanisme, dan pluralisme yang dikakukan 

melalui sekolah, kampus, dan institusi-institusi pendidikan lainnya. Upaya 

deradikalisasi merupakan solusi alternatif yang terbaik bagi mereka yang 
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terlibat gerakan terorisme serta kelompok-kelompok radikalisme, dengan 

meluruskan paham radikal melalui berbagai sosialisasi untuk menanamkan 

multikulturalisme dalam berbagai bidang kehidupan yang di dalamnya 

terdapat nilai toleransi, nilai keadilan, nilai demokrasi, dan nilai 

keseteraan. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai konsep pendidikan 

multikultural sebagai driving force deradikalisasi di kalangan pelajar. Maka 

penulis member saran kepada pembaca sebagai berikut: 

1. Bagi pembaca, semoga skripsi ini semoga skripsi ini bisa menjadi refrensi 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesi.a. Serta menjadi acuan 

deradikalisasi di kalangan pelajar.  

2. Bagi pendidik, semoga menjadi salah satu alternatif untuk 

menumbuhkembangkan nilai toleransi, keadilan, demokrasi, dan 

keseteraan. 

3. Bagi peserta didik, hendaknya peserta didik mempelajari supaya 

teciptanya lingkungan sekolah yang harmonis 

4. Bagi peneliti, agar lebih memperkaya referensi, refleksi ataupun sebagai 

bahan perbandingan kajian yang dapat digunakan lebih lanjut dalam 

pengembangan pendidikan multikultural sebagai driving force  

deradikalisasi di kalangan pelajar. 
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